
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 17554 Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 17554

Назва ОП Менеджмент соціокультурної діяльності

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Факультет культури і мистецтв

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

Кафедра фізичного виховання та спорту Кафедра безпеки 
життєдіяльності Філологічний факультет Історичний факультет 
Філософський факультет Економічний факультет Кафедра іноземних мов 
для гуманітарних факультетів Факультет управління фінансами та бізнесу 
Юридичний факультет Наукова бібліотека Центр гуманітарних 
досліджень

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Валова, 18, Львів, 79008
вул. Університетська, 1, Львів, 79000
вул. Черемшини, 31, Львів, 79000
проспект Свободи, 18, Львів, 79000
вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, 79000
вул. Миколи Коперника, 3, Львів, 79000
вул. Драгоманова, 5, Львів, 79000
проспект Свободи, 20, Львів, 79008
проспект Свободи, 15, Львів, 79000

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 308437

ПІБ гаранта ОП Максимчук Максим Віталійович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

maksym.maksymchuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-791-50-85
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Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Починаючи з 2014 року, спостерігалося розширення ринку праці у сфері культури і мистецтва. Відповідно, постала 
потреба освітян відреагувати на новітні виклики у сфері соціокультурної діяльності. У квітні 2016 р. кафедра 
філософії мистецтв ініціювала проведення круглого столу, присвяченого даній тематиці. Модераторами круглого 
столу були доценти кафедри філософії мистецтв Зоряна Рибчинська, Людмила Белінська, проф. О. Козаренко, а 
також відомий експерт у галузі культури Богдан Шумилович. До участі у роботі круглого столу запрошено 
представників департаменту культури Львівської міської та обласної рад, роботодавців, яких представляли власники 
приватних арт-галерей Львова, зокрема, Юрій Бойко, директор арт-галереї «Гердан». В процесі розгляду цього 
питання долучилися фахівці з інших факультетів ЛНУ ім. І. Франка – проф. психологічних наук Жигайло Н. та 
кандидат економічних наук, доц. Кічурчак М. Таким чином, для розробки ОП утворено робочу групу, до складу якої 
ввійшли фахівці з мистецтвознавства, економіки, соціології, психології та історії, в процесі розробки (як експерти) 
були залучені роботодавці та працівники органів державного управління у соціокультурній сфері. В процесі 
реалізації ідеї створення ОПП вона розглядалася на засіданнях кафедри філософії мистецтв, на науково-методичній 
раді факультету культури і мистецтв, у відділі ліцензування та акредитації Львівського національного університету 
імені Івана Франка . 
ОПП розроблена та коригована на підставі Закону України «Про вищу освіту», ухваленого Верховною Радою 
України 1 липня 2014 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) та Стандарту вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», затвердженого 
Наказом МОН № 870 від 20.06.2019 р. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/ zatverdzeni % 20 
standarty/2019/10/04/new-028-menedzhment-sotsiokulturnoi-diyalnosti-bakalavr.pdf). ОПП «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» затверджена ухвалою вченої ради факультету культури і мистецтв від 28 березня 2017 р. 
(протокол № 9). У 2017 р., після отримання ліцензії від МОН України, оголошено набір студентів на спеціальність 
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності ».
Рецензенти програми: Візняк Ю., генеральний директор КЗК ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв», Пилипʼюк 
В., директор ПВП «Світло й Тінь», Савко Н., в. о. директора ЦТДЮГ, Онишкевич О., в.о. директора Міського Палацу 
культури ім. Г. Хоткевича, Домарадзька О., керівник львівської галереї «Зелена канапа», Мисик М., директор ТОВ 
«Агенція Персона Грата». Всі відгуки рецензентів позитивні.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 28 24 0

2 курс 2019 - 2020 23 23 0

3 курс 2018 - 2019 27 27 0

4 курс 2017 - 2018 16 16 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 17554 Менеджмент соціокультурної діяльності

другий (магістерський) рівень 23043 Менеджмент соціокультурної діяльності

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 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 ОП_Менеджмент_СКД_2017.pdf 5itrxQmFgCmHUvI3OvaG5YT/b1kc0P6ftIDVqfPm+YA=

Освітня програма ОП_Менеджмент_СКД_2019.pdf Ooq/G7VArtdzqFf/pf5JQnTJMlI814oOxKpwh0QQG9g=

Освітня програма ОП_Менеджмент_СКД_2020.pdf XfZLhMxAyUIEhem+TKTpUIcEttbt1bO/H0jYzWHiHkQ
=

Навчальний план за ОП Навчальний 
план_028_менеджмент СКД_2019 

рік.pdf

KKBFixu1oUtdshB4prn8FhNlmjpZmzS5hKUFPDQfTfQ=

Навчальний план за ОП Навчальний 
план_028_менеджмент 

СКД_2020 рік.pdf

bYPRfWtfx0Xsoj51mhYox8luxT6AeiRddzGHwGPWo6I=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2017 028 
Менеджмент СКД.pdf

JdMXdRyXQQM3ursP58b/mBIWxN66qU8QaWkw0JuV
7/s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Таблиця 2. Зведена інформація про 
викладачів (доповнення).pdf

C2hFMAr3yRpMeIk0KSDyclDi3ByahN+Xkgq5dxG1+Cc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії 2017.pdf cAHBVDjK77dtFrdWOb+BPH209wzXaYDrnZs56N1pGP
o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії 2020.pdf RQYYmcNsTF1Qm5dRq/Mdv6rrQrHvTNrAhsfoemLO07
8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Навчити студентів використовувати соціальний, культурний, економічний та інформаційний потенціал 
соціокультурних інституцій, знання з культурних та креативних індустрій, застосовувати навички організації 
виробництва та використання соціокультурних ресурсів, продуктів і послуг.
Особливістю ОПП є її комплексність, поєднання освітньої та практичної складових, орієнтованість на кадрове 
забезпечення сфери соціокультурної діяльності, що дасть можливість ефективно реагувати на запити роботодавців, 
зокрема Західних регіонів України. Адже саме тут найбільша концентрація культурно-мистецьких об’єктів, які 
вимагають забезпечення кваліфікованими кадрами. Збалансоване забезпечення навчального процесу викладачами 
різних спеціальностей: історичних, філософських, економічних, філологічних та мистецтвознавства, дає можливість 
здійснювати комплексну підготовку конкурентного випускника.
Робочі програми , силабуси та методичні рекомендації сформовані викладачами кафедри на основі самостійних 
авторських розробок та практичному досвіді. Значна кількість занять проводиться на об’єктах соціокультурної 
діяльності із наочними демонстраціями та консультаціями спеціалістів-практиків.

 

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

Відповідно до місії розвитку Львівського національного університету імені І. Франка до 2020 року 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), ОПП «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» спрямована на формування особистості як носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, 
кваліфікованого випускника, здатного розвивати культурно-мистецьке середовище для гармонійного становлення 
духовного світу членів суспільства через почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної 

Сторінка 5



пам’яті. 
Виходячи із цього, стратегічними цілями ОПП є: 
- студентоцентризм;
- піднесення культури академічної доброчесності; 
- утвердження національно-культурної ідентичності; 
- сприяння громадянській активності та відповідальності;
- організація новаторських підходів до підготовки креативної особистості;
- реагування на вимоги ринку фахівців, залучення до навчального процесу роботодавців;
- сприяння інтеграції освітнього процесу в міжнародний освітній простір, дотримання світових освітніх стандартів;
ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» має на меті стати складовою ефективного, прогресивного 
менеджменту Львівського національного університету імені І. Франка, скерованого на постійне покращення якості 
навчання.

 

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 та пропозиції враховуються шляхом проведення періодичних опитувань  здобувачів вищої освіти ЗВО щодо 
задоволення складовими програми. В результаті чого зроблений висновок про необхідність коригування структури 
деяких навчальних дисциплін, оновлення методичного забезпечення, доповнення ОП практичною складовою. 
Відповідно до пропозицій здобувачів до ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» було запроваджено низку 
дисциплін: «PR-технології в соціокультурній діяльності», «Соціальні комунікації», «Експертно-оціночна 
діяльність», «Організація конгресового та ділового туризму». Це дозволило здобувачам впевнено проходити 
практику у центрах розвитку дитячої творчості , агенціях з event-менеджменту, театрах Львова. 
Окрім того, представників здобувачів вищої освіти залучаються до засідань кафедри, вченої ради факультету та 
вченої ради Університету.

- роботодавці

У процесі доповнення та удосконалення ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» кафедра філософії 
мистецтв неодноразово запрошувала до спільних обговорень змісту та програмних результатів навчання 
представників роботодавців, відбувалися зустрічі із  директором івент-агенції “Persona grata” М. Мисиком, в.о. 
директора Національного музею у Львові імені А. Шептицького І. Кожаном, директором галереї “Зелена канапа” О. 
Домарадзькою, заступником в. о. директора Міського Палацу культури ім. Гната Хоткевича Д. Ігнатенко, 
аспіранткою НАОМА, авторкою блогу We Buy&sell Art Worldwide Н. Дмитренко з Києва, доктором культурології, 
заступником директора Палацу мистецтв у Львові О. Луковською. Учасники обговорювали перспективи 
працевлаштування студентів, особливості фаху, організаційні аспекти практичної підготовки упродовж семестру (з 
відривом і без відриву від навчання). Усі стейкхолдери одностайно висловилися про визначальну роль практичної 
складової у якісній підготовці випускників. М. Мисик підкреслював важливість побудови простору ціннісного 
орієнтування здобувача і місце івентів у ньому. Попри відсутність педпрактики, М. Мисик розглянув шкільні 
тематичні заходи як одну з основ навчальної практики, до якої повинні активно долучатися студенти. О. 
Домарадзька запропонувала збільшити години педагогічної складової в навчальному плані, як соціальна 
психологія. Зауваження стейкхолдерів враховувалися під час проходження практики, студенти у школах 
організовували та проводили урочисті, виховні заходи.

- академічна спільнота

Сучасні тенденції розвитку сфери менеджменту соціокультурної діяльності активно моніторять викладачі кафедри, 
які беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах в межах університету та інших 
ЗВО. Кафедра філософії мистецтв всіляко популяризує ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» в 
академічному середовищі. Положення ОПП обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях, 
зокрема, на міжнародній науковій конференції «Менеджмент культури та культурний менеджмент: динаміка 
взаємодії», що відбулася на факультеті культури і мистецтв 30 листопада-2 грудня 2017 р. В результаті конференції 
вийшла колективна монографія, де представлені розділи «Філософія, економіка та соціологія менеджменту 
культури», «З історії менеджменту культури», «Музичний менеджмент», «Евент-менеджмент». Положення ОПП 
розглядалися на розширених засіданнях кафедри, засіданнях науково-методичної ради факультету, звітах кафедри 
філософії мистецтв на вченій раді факультету культури і мистецтв. 

- інші стейкхолдери

Положення ОПП корелювалися в результаті он-лайн зустрічей та лекцій з низкою стейкхолдерів. 2020 р. провідний 
спеціаліст відділу обліку, паспортизації та збереження пам’яток департаменту архітектури та розвитку 
містобудування ЛОДА, кандидат історичних наук О. Крашанович репрезентувала он-лайн лекцію для студентів 
групи КМД-21, які навчаються за ОП “Менеджмент соціокультурної діяльності”. Лекція-презентація була 
присвячена проблемам охорони культурної спадщини Львівської області, як однієї із найбагатших в Україні за 
кількістю і цінністю пам’яток культурної спадщини, які внесені до списку ЮНЕСКО 
(https://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-lektsiiu-providnoho-spetsialista-loda-oleny-krashanovych-dlia-studentiv-op-
menedzhment-sotsiokul-turnoi-diial-nosti). Це сприяло поглибленню курсу «Музеєзнавство, пам’яткознавство».  
Стейкхолдери залучають студентів до соціально відповідальних заходів. Відділ освіти Львівської обласної ради 
запропонував провести екскурсії для малозабезпечених та соціально неблагополучних верства населення (дітей та 
пенсіонерів) здобувачі ОП провели екскурсії та цикл лекцій на соціокультурні теми для зазначених груп населення.
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденції розвитку спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» на ринку праці прослідковуються у 
контексті реалізації соціально-культурних проектів «Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-
2027 роки» ( https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-
planuvannya-regionalnogo-rozvitku/materiali-vseukrayinskoyi-naradi-z-aktualnih-pitan-formuvannya-ta-realiztsiyi-
derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki-19-20-grudnya-2019-roku-m-lviv/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-2021-
2027-rr-rozvitok-ta-yednist-oriyentovani-na-lyudinu/
/ ) /, прийнятих постановою Кабінету міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695, а також з  Рішенням Львівської 
облради щодо розробки Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року, і. Цілі та програмні результати 
навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. Зокрема ПРН 1, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 11, 
ПРН 12, ПРН 14 забезпечують формування у здобувачів нового бачення, створення інноваційних моделей 
відтворення, динаміки і руху соціокультурних проектів, уміння розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у галузі менеджменту соціокультурної діяльності. 

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

Молоді фахівці у сфері соціокультурної діяльності постійно поповнюють лави працівників культури, складають 
кваліфікований кадровий потенціал галузі, який на сучасному етапі характеризується напруженістю та 
незбалансованістю. Переважну більшість фахівців, що виходять на ринок праці із ЗВО культури і мистецтва, за 
освітньо-професійними рівнями, складають бакалаври. Під час формулювання цілей та визначення програмних 
результатів навчання ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» враховано галузевий контекст розвитку 
культури і мистецтва, зокрема сучасні національні пріоритети розвитку культури і мистецтва, бачення процесу 
підготовки та подальшої праці бакалаврів соціокультурної діяльності на засадах розуміння специфіки культурного 
простору Львівщини та України. Регіональний контекст також відіграє вагому роль для функціонування ОПП, 
оскільки Львів, Львівська область і Західний регіон України в цілому є провідним чинником збереження і розвитку 
української культури, тут відбувається значна кількість мистецьких подій та культурних заходів. З огляду на це 
регіон гостро потребує забезпечення кадрами високої кваліфікації.
Кафедра має налагоджену співпрацю із Управлінням культури Львівської міської ради та районних рад, 
мистецькими галереями, туристичними агенціями, музеями, театрами, івент-агенціями. Укладені договори про 
співпрацю із 22 соціокультурними організаціями.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП були проаналізовані ОП, навчальні плани, 
навчальні програми ЗВО України: Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Київського 
національного університету культу і мистецтв, Львівської національної академії мистецтв, Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Харківської державної академії культури, Рівненського державного 
гуманітарного університету; а також іноземні програми з «культурного менеджменту» (kultur-managment) 
університетів Берліну, Мюнхена, Калрсбадена, Кракова, Варшави. Вивчаючи навчальні плани іноземних ЗВО, 
прийшли до висновку, що ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності, під видозміненими назвами, вивчається у 
більшості університетів Європи і світу. Завдяки порівняльному аналізу програм вдалося запровадити низку фахових 
дисциплін, які піднесли рівень освітнього рівня бакалавр; запозичити досвід викладання кращих вузів України. 
ОПП зорієнтована на студента, його високу кваліфікацію і конкурентоспроможність при працевлаштуванні. ОПП, 
що акредитується має характеристики, які роблять її конкурентоздатною з вітчизняними аналогами, зокрема: 
збалансованість та реалістичність, студентоцентроване навчання, компетентний підхід до побудови та реалізації 
навчальних програм, силабусів , зорієнтованість на результати. 

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

На момент створення та запровадження у 2017 р. ОПП в освітній процес стандарт вищої освіти за спеціальністю 
028"Менеджмент соціокультурної діяльності" першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти був 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?

На момент створення ОП стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти був відсутній. 
Програмні результати навчання відповідали вимогам Національної рамки кваліфікацій для (шостий 
кваліфікаційний рівень). Це досягнуто шляхом формування програмних результатів навчання, які базуються на 
дискрипоторах Національної рамки кваліфікацій.  
Зокрема, ПРН 1. «Знання європейських та світових моделей менеджменту та культурної політики, основних підходів 
до вивчення сучасної культури та суспільства»;  ПРН 9 "Знати як організувати діяльність культурних інституцій 
відповідно до потреб суспільства" відповідають першому дискриптору НРК. 
ПРН3 "Вміння опрацьовувати тексти та презентація з використанням відповідних комунікаційних регістрів"; ПРН 5 
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"Вміти визначати та описувати соціальний і культурних контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту 
та культурної політики"; ПРН 6 «Вміти систематизувати аналіз культурних проектів, процеси та явища (аналітична 
діяльністьь у сфері менеджменту культури)»; ПРН 7 "Вміти реалізовувати соціокультурні проекти, скеровані на 
суспільний та економічний розвиток місцевих спільнот регіонів, країни"; ПРН 16 "Вміти розробляти анотовані 
презентації усно та в письмовій формі іноземною мовою" відповідає другому дискриптору НРК.
 ПРН 2 "Формулювання текстів та коротких повідомлень на основі зібраної інформації, якам може бути використана 
в культурних інституціях, місцевих органаз влади та громадських організаціях"; ПРН 8 "Знати принципи 
налагодження локальної, державної та міжнародної співпраці між культурними інституціями, громадськими 
організаціями, державними установами, приватним підприємством"; ПРН 12 "Вміти стврорювати нові економічні 
можливості регіону та країни через налагодження співпраці і взаємодії між культурою і безнесом"; ПРН 14. «Вміти 
успішно  працювати в команді з представниками інших країн, беручи до уваги різні фонові знання та розуміння 
своїх колег до визначених завдань» відповідають третьому дискриптору НРК.
Вимогам автономії і відповідальності відповідають  ПРН 13 "Вміти розглядати проблеми дослідження з 
використанням відповідних джерел та бібліографії, аналізуючи та критично оцінюючи отримані дані"; ПРН 21. 
«Вміти оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення». 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

ОПП не є міждисциплінарною, однак, її особливість полягає у вдалому поєднанні компетентностей з галузей 
соціокультурної діяльності, менеджменту, культурознавства, мистецтвознавства. 
Об’єктом вивчення заявленої ОПП є соціокультурні процеси, механізми діяльності соціокультурних інституцій; 
вивчення культурних змін у суспільстві; основи написання культурних проектів.  Основний акцент на формуванні 
практичних компетентностей менеджера соціокультурної діяльності поставлено на поєднанні загальних і фахових 
компетенцій. 
Навчальний план складається із циклів загальної (гуманітарної, фундаментальної) та практичної підготовки. Цикл 
вибіркових дисциплін складає 25 % обсягу ОП.
ОПП пропонує вивчення ОК загальної підготовки, які забезпечують формування загальних компетентностей 
(Філософія, Історія України, Історія української культури) і готують студента до вивчення фахових дисциплін.
Обов`язкові компоненти ОП, які складають цикл професійної та практичної підготовки, спрямовані на формування 
фахових компетентностей. Студенти набувають базових навичок для подальшої практичної діяльності у сфері 
менеджменту соціокультурної діяльності, вивчаючи дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності», 
«Прикладне культурознавство», «Народна культура українців», «Цінності в системі культури», «Культурна 
політика», «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Історія образотворчого мистецтва», «Корпоративна культура» та 
інших.
Цілями навчання є підготовка бакалаврів, здатних фахово працювати у сфері менеджменту соціокультурної 
діяльності. 

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

Згідно "Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 27.11.19 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf) здобувачі вищої освіти мають можливість формувати власну 
індивідуальну освітню траєкторію. Її забезпечує наявність переліку вибіркових дисциплін, що становить не менше 
25% загальної кількості кредитів ЄКТС. 
Здобувачі мають можливість академічної мобільності, проходячи курси навчання у інших вузах, які забезпечує 
програма Erasmus+ та інші програми (наприклад, програма «Плацкарт»), запропоновані відділом міжнародних 
зав’язків Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)), «Тимчасовому положенні про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
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імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf ), «Положення 
про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf).
Також здобувачі мають право вибору місця проходження практик.

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

Регламентація прав здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін регулюється нормами закону ст. 62 
Закону України «Про вищу освіту» та нормативними документами ЛНУ імені І. Франка  «Положення про порядок 
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» від 27.11.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-
choice.pdf). Згідно з цими документами кожен студент, який навчається на ОП «Менеджмент соціокультурної 
діяльності», має право на вільний вибір навчальних дисциплін, що урізноманітнює, доповнює і підсилює 
нормативні ОК. Право на вибір реалізується переліком освітніх компонентів, що забезпечується викладанням 
дисциплін, задекларованих у циклі «Вибіркові навчальні дисципліни» навчального плану. Всього вибіркові 
навчальні дисципліни нараховують 60 кредитів ЄКТС (25 % обсягу ОП). Дисципліни вільного вибору циклу загально 
університетської  підготовки пропонуються у 3, 4, 5, 6 семестрах та нараховують 12 кредитів. Обсяг кожної вибіркової 
дисципліни з циклу загальноуніверситетської підготовки становить 3 кредити, що включає 16 годин лекційних 
занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на самостійну роботу. Вибір даних диспиплін відбувається 
шляхом електронної реєстрації. 
Згідно ОПП дисципліни вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки становлять 48 кредитів. Заяву 
на вивчення дисципліни вільного вибору цикклу професійної та практичної підготовки студенти  заповнюють та 
залишають в деканаті. Заява зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його 
навчання. Після проведеного вибору дисциплін студенти формуються по групах.  Здобувач вищої освіти вибирає 1 
дисципліну на 3-4 семестр (Елітарна культура, Масова культура), 3 дисципліни на 5-6 семестр (Конфліктологія та 
теорія переговорів або Антропологія культури; Філософія музики або Філософія творчості; Сучасна музична 
культура або Основи теорія та історії музики), 1 дисципліну на 6-7 семестр (Культура українського зарубіжжя або 
культура української діаспори) та 4 дисципліни на 7-8 семестр (Практикум з корпоративної культури або 
Корпоративна етика; PR-технології в соціокультурній діяльності або Робота з громадськістю в соціокультурній 
діяльності; Основи теорії та історії театру і кіно або Історія театрального та кіномистецтва; Теорія та історія шоу-
бізнесу або Індустрія дозвілля). Дисципліни обираються на кафедрі в результаті ознайомлення із пропозицією 
дисциплін у таблицях, які роздають студентам.
Затверджений перелік вибіркових навчальних дисциплін, їх анотація, кафедра, на якій забезпечується викладання 
дисципліни та семестр викладання розміщують 
на офіційному сайті  факультету культури і мистецтв ЛНУ імені І. Франка 
(https://kultart.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchal-ni-dystsypliny). 

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

Проходження практики регулюється Положенням про проведення практик студентів (https://nmv.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg-practice.pdf). Навчальним планом  передбачено ознайомчу, навчальну, навчальну 
(проектну) та виробничу практики  – 15 кредитів. 
Отримані під час проходження практик компетентності дозволять використовувати досвід реалізованих досліджень  
у власній діяльності, застосовувати методи проектного менеджменту при створенні сучасних проектів. Бази практик 
використовуються як потенційні місця для працевлаштування випускників. Станом на кінець 2020 р. укладено і 
реалізується      22  угоди з різними базами практик: Департамент внутрішньої  та інформаційної політики ЛОДА; 
Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА; Львівська міськрада; Наукова бібліотека ЛНУ ім. 
І.Франка; Львівська національна бібліотека ім. В.Стефаника; Національний музей у Львові ім. Шептицького; 
Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса; Центр міської історії Центрально-Східної Європи; Львівський 
драматичний національний театр ім. М.Заньковецької; КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і 
культурно-освітньої роботи»; Міський палац культури ім. Г. Хоткевича; Львівське комунальне підприємство 
«Культурно-мистецький центр «Супутник»; Комунальний заклад культури «Львівської обласної ради культурно-
мистецького центру «Львівський палац мистецтв»; ТзОВ «Агенція Персона Грата»; Центр творчості дітей та 
юнацтва «Галичина»; Галерея сучасного мистецтва «Зелена канапа»; ТРК продюсерський центр «Кадрики» та інші.

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

ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» дозволяє здобувачам вищої освіти навчитися виступати публічно, 
працювати в команді, проявляти лідерські та особистісні якості, адаптуватися в різних соціокультурних середовищах 
є базовими у майбутній професійній діяльності.  Когерентний процес набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) відбувається під час семінарів, дебатів, круглих столів, конференцій, ділових ігор, за участі в 
реалізації соціокультурних проектів.
Здобуття соціальних навичок забезпечують освітні компоненти через формування інтегральної і загальних 
компетентностей («Іноземна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Філософія») та фахових 
компетентностей («Практикум з корпоративної культури», «Соціальні комунікації», «Індустрія дозвілля») а також 
через практичну підготовку (Виробнича практика, Навчальна практика).
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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)?

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення очікуваних результатів 
навчання в Університеті, вимірюється в кредитах ЄКТС. Один кредит ЄКТС становить 30 годин.
Рівномірний розподіл навантаження протягом навчального періоду та проходження практик з відривом від 
навчання є запорукою логічного співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОПП «Менеджмент 
соціокультурної діяльності». 
Загальне навантаження у 2017 р., яке було сформовано відповідно до «Тимчасового положення про організацію 
освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка», прийнятого у 2015 році (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-11-24-polozhennia.pdf), за ОП становить 7200 год, з яких на аудиторну роботу 
припадає 3288 год., а на самостійну роботу – 3912 год. Тижневе аудиторне навантаження становить 26-28 годин, що 
унеможливлювало перенавантаження здобувачів та дозволяло достатньо уваги приділяти самостійній роботі. Що 
стосується самостійної роботи, то студенти мають право самостійного розподіляти час і  обирати підходи до її 
виконання.
На практичну підготовку заплановано 450 годин.
 «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), прийняте 2018 р., змін щодо кількості годин і креди тів не 
передбачало.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» за дуальною формою освіти. не 
здійснюється. Проте, така форма освіти буде актуальною і розглядаються можливості її запровадження.

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://admission2017.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2017/

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

Інформація для вступників бакалаврської ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» у 2017 році міститься в 
Правилах прийому до Львівського національного університету ім. І.Франка 
(https://admission2017.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2017/ ). Для вступу на перший курс на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра прийом здійснювався на основі повної середньої освіти – у формі незалежного 
оцінювання. Конкурсними предметами була українська мова та література, історія України, іноземна мова та 
географія. У 2018 році у Правилах прийому до ЛНУ ім. І.Франка   (https://admission2018.lnu.edu.ua/guide/guidelines-
for-admission-2018/rules/) відбулися зміни за рахунок коригування конкурсних предметів ЗНО: українська мова та 
література, історія України, математика або  іноземна мова. У 2019 році конкурсними предметами ЗНО були: 
українська мова та література, історія України, географія або  іноземна мова (https://admission 
2019.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2019/). У 2020 році подання заяв на вступ відбувалося в електронній 
формі на основі сертифікатів минулорічних конкурсних предметів. Вступ на 3 курс на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст» відбувається на основі конкурсного балу з української мови та літератури та фахового іспиту, що 
відповідає особливостям ОП.
Вступ на ОП здійснюється при наявності повної середньої освіти, ступеня молодшого спеціаліста.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Тимчасовим положенням про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), 
«Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), «Порядком розгляду заяв про поновлення до складу студентів та 
переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка» 
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-
transfer-process.pdf) і Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У 2020 році на третій курс ОПП зараховані студентки Бессараб А.С (закінчила Полтавський коледж харчових 
технологій НУХТ) та Швець А.В. (закінчила КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 
ім.Т.Г.Шевченка»), результати попереднього навчання яких було визнано ЛНУ ім. І.Франка згідно вищеперахованих 
положень.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Порядком визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). 

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

Викладач кафедри доцент Герасименко О.В. під час підсумкової атестації з дисципліни вільного вибору «Креативне 
управління бізнесом» зараховує додаткових 10 балів після підтвердження студентом проходження додаткових 
семінарів чи  тренінгів із заданої дисципліни  (сертифікат, довідка).

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

Викладання ОПП здійснюється у формі лекцій, мультимедійних та інтерактивних лекцій, семінарів, практичних 
занять, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо. Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими 
зустрічами, використовуються інноваційні методики і технології, наприклад, навчання у співпраці, метод проектів, 
методи проблемного навчання, продуктивне навчання. Навчання відбувається у формі лекційних занять, зокрема: 
лекція-бесіда, лекція-виклад матеріалу, лекція-діалог, лекція-екскурсія; семінарських занять, які відбуваються у 
формі опитування, діалогу, екскурсій, розгляду проектів, реферативних доповідей, обговорення аналітичних 
завдань.
Щодо методів застосовуємо у навчальному процесі: пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад, 
евристичний, описовий, перевірки знань, спонукально-пошуковий, відеометод, аудіометод. Ці методи сприяють 
досягненню програмних результатів навчання, зокрема таких як  ПРН 6 «Вміти систематизувати аналіз культурних 
проектів, процесів та явищ (аналітична діяльність у сфері менедменту культури)», ПРН 7 «Вміти реалізовувати 
соціокультурні проекти, скеровані на суспільний та економічний розвиток місцевих спільнот, регіонів, країни»; ПРН 
19 "Вміти кваліфіковано використовувати типове комп'ютерне та офісне обладнення, шукати інформацію з різних 
джерел для розв'язання професійних завдань".
Силабуси і програми навчальних дисциплін ОПП розміщені на веб-сторінці кафедри філософії мистецтв 
(http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv).

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?

Студентоцентрованість навчання полягає у застосуванні різних способів подачі матеріалу, гнучке використання 
педагогічних методів і компетентнісного підходу. 
При викладанні акцентуємо на критичному та аналітичному навчанні і розумінні, а не лише на орієнтації на 
знання. Розвиваємо здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати наявність проблем і шляхи їх вирішення, вчимо 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, використовувати інформаційно-пошукові навики для формування 
послідовної стратегії соціокультурного розвитку. Скеровуємо студента на ефективну організацію самостійної роботи.  
З метою забезпечення студентоцентрованого підходу під час карантину було змінено традиційні форми та засоби 
комунікації із здобувачами (ZOOM, MS Teams, Skype, Moodle).
Відповідно до опитувань здобувачі вищої освіти в цілому задоволені методами навчання і викладання на ОП. Однак, 
є побажання щодо збільшення кількості практичних занять з окремих дисциплін практичного спрямування, а також 
набуття навичок підготовки презентацій в межах освітніх компонент.
Студентоцентричний підхід втілюється в навчальному процесі за освітньою програмою зокрема на основі 
Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/wp- content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи
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Документами, які регулюють ці питання є: Положення про організацію освітнього процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf). Дана ОПП передбачає формування вмінь самостійно робити вибір, визначати його значення для 
професійної діяльності. При викладанні дисциплін, що формують загальні компетентності, викладачі вдаються до 
таких форм навчання як дискусії і диспути, що забезпечує право вільно висловлювати свою думку.
Поряд з академічною свободою плекаємо академічну культуру, тобто культуру навчання,  культуру високої 
духовності і моралі, культуру спілкування викладачів та здобувачів, культуру толерантності і педагогічного 
оптимізму, що формується в культурно-освітньому просторі університету.
Інституційна автономія і свобода тотожна з великою відповідальністю підготувати фахівців за кращими 
європейськими зразками, сформувати національну інтелектуальну еліту, зорієнтовану на досягнення національних 
цілей.
Методи навчання і викладання на ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» забезпечують реалізацію 
принципів академічної свободи як студентів так і викладачів.
На сьогоднішній день академічні свободи студента здобувача вищої освіти стають найважливішою передумовою 
реалізації освітньої парадигми, що передбачає свободу вибору в процесі практичної підготовки. 

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 *

Студенти мають можливість ознайомитися з освітньою програмою, а також з навчальним та робочим планом, ще 
будучи абітурієнтами, на сайті факультету культури і мистецтв (http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests) до 
початку навчального процесу. Студенти можуть ознайомитися з робочими програмами викладачів та силабусами, 
які розміщені на сайті факультету культури і мистецтв (http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv), де 
почерпнуть інформацію про мету, зміст та очікувані результати курсів, а також порядок та критерії оцінювання в 
межах окремих освітніх компонентів.
На першому занятті з кожної навчальної дисципліни викладачі інформують студентів щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів, а також порядок та критеріїв оцінювання. Чим закінчується вивчення дисципліни – іспитом 
чи заліком. Цю ж інформацію можна отримати під час консультацій з кураторами, викладачами та науковими 
керівниками студентів.

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

ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» передбачає поєднання навчання і досліджень. З метою вивчення 
методології проведення наукових досліджень у 1 і 2 семестрі передбачені дисципліни Вступ до фаху, Соціокультурна 
діяльність, Історія і синтез мистецтв, Історія зарубіжної культури, Народна культура українців. Подальшою основою 
для проведення досліджень за ОП є навчальні дисципліни: Менеджмент соціокультурної діяльності, Прикладне 
культурознавство, Філософія мистецтв, Цінності в системі культури, Культурна політика, Музеєзнавство, 
пам’яткознавство, Історія образотворчого мистецтва, Організація конгресового та ділового туризму.
Дослідницька робота здобувачів вищої освіти активізується у процесі виконання курсових робіт з проектного 
менеджменту та з соціокультурної діяльності у 4 та 6 семестрах. Тематика курсових робіт формується із врахуванням 
напрямку досліджень студентів.
Під час занять на Науковому семінарі у 7 семестрі здобувачі набувають навичок роботи з науковою літературою, 
вміння систематизувати матеріал дослідження, застосовувати наукові методи досліджень. 
Для здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності»  практикується участь 
у наукових дослідженнях кафедри в межах робочого часу, участь у наукових та студентських конференціях. 
Результати своїх досліджень студенти виголошують на наукових конференціях та мають можливість помістити їх у 
збірнику студентських наукових праць.
Студенти заохочуються до розробки мікропроектів з фахових дисциплін.
Науковий компонент студентського доробку спостерігається при різноманітних міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференціях. Крім того студенти беруть участь в університетських та факультетських студентських 
наукових конференціях (https://kultart.lnu.edu.ua/news/do-uvahy-studentiv-zaproshennia-na-konferentsiiu-rehional-
nyy-sotsiokul-turnyy-menedzhment-suchasni-vyklyky-i-tendentsii-rozvytku), де виступають як модератори та доповідачі, 
а також публікують свої доповіді у збірниках наукових праць студентських конференцій (публікації студентів 
Ковбасюк А., Щирба А., Жолна Д., Кузьмів Х., Мамонова Ю., Балук Т., Трошева О., Гірняк Н., Дембіцька Ю. та інших 
у матеріалах Другої всеукраїнської наукової конференції  студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний 
менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку», яка відбулася 2020 р. - 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-druha-vseukrains-ka-naukova-konferentsiia-studentiv-ta-aspirantiv-rehional-
nyy-sotsiokul-turnyy-menedzhment-suchasni-vyklyky-i-tendentsii-rozvytku).
У 2019 році студенти кафедри створили науковий гурток «Діалог культур», де вони вчаться презентувати свою 
наукову працю, обстоювати власну думку, працювати у команді, здійснювати наукові розробки у сфері менеджменту 
соціокультурної діяльності. Результатом такої наукової співпраці став переклад англійською мовою посібника 
«Народна, масова та елітарна культура», підготованим до друку викладачами кафедри.

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

Зміст навчальних дисциплін щорічно оновлюється викладачами відповідно до «Методичних рекомендацій порядку 
розробки силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf).  Оновлюються частини всіх компонентів, 
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крім місій (цілей) і програмних результатів навчання. Зміни до силабусів обговорюються із стейкхолдерами 
(зовнішніми і внутрішніми) і затверджуються на засіданні кафедри. Ініціаторами змін виступають як викладачі 
кафедри, так і роботодавці, які дають свої рекомендації щодо кращої інтеграції навчальної дисципліни з потребами 
ринку праці.
Для покращення якості викладання навчальних дисциплін на ОП кафедрою проводиться кропітка робота: 
викладачі систематично оновлюють методи викладання та зміст освітніх компонент як на основі власних розробок, 
так і наукових досягнень у даній галузі, а також вивчаючи досвід інших колег під час підвищення кваліфікації, 
стажування, співпраці з організаціями сфери соціокультурної діяльності, участі у науково-практичних 
конференціях, семінарах, підготовки монографій, написання статей у фахових виданнях. 
Зокрема, у 2017 році кафедрою проведена Міжнародна наукова конференція «Менеджмент культури та культурний 
менеджмент: синергія взаємодії», де викладачі кафедри та інші учасники конференції обмінялися досвідом 
використання сучасних практик та наукових досягнень в освітньому процесі. У 2018 р. на факультеті культури і 
мистецтв відбулася Міжнародна наукова конференція «Event-менеджмент та кітч у полікультурному просторі», 
матеріали якої були включені до навчальних курсів. Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу 
працюють над науковою темою: «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» 
(№0119U002401, 01.01.2019–31.12.2022 рр.). За результатами досліджень у 2018 році опублікована кафедральна 
монографія «Менеджмент соціокультурної діяльності», Львів, Растр-7, 2018, - 208 с., яка використовується у 
навчальному процесі.
У 2019 році кафедрою проведено Міжнародну наукову конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності».
З 2017 р. по 2020 р. збільшився перелік угод про співпрацю із соціокультурними інституціями (на даний час близько 
22 угод), який підсилив та оновив практичну складову. Частина навчання проводиться у таких об’єктах 
соціокультурної діяльності, як Національний музей імені А. Шептицького, Інституті народознавства НАН України, 
Музей етнографії та художнього промислу, Львівська міська рада.
Оновлюються технологічні форми методів викладання із використанням інформаційних систем та ресурсів. Зокрема 
для проведення занять та консультацій під час дистанційного навчання активно використовувалися платформи 
Teams, Skype, Zoom.

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

Питання інтернаціоналізації діяльності у ЛНУ ім.І.Франка регулюються наступними документами: Стратегією 
міжнародної діяльності Львівського національного університету ім.І.Франка (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf); Положенням про порядок реалізації 
міжнародних проєктів, грантів і договорів у ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf). Кафедра тісно співпрацює з відділом міжнародних зв’язків 
(http://international.lnu.edu.ua/). Академічна мобільність регулюється Тимчасовим положенням про порядок 
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти в ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Зокрема, викладачі і студенти мають можливість брати участь 
у міжнародних програмах «Горизонт 2020» та «Erasmus+» (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-
and-projects/erasmus /key-action-1/). У рамках програми міжнародної мобільності Erasmus+ доцент Герасименко О. 
В. проходила наукове стажування у Франції (Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн, Франція), Козаренко О. В. - в 
Українському Вільному Університеті, (Мюнхен, Німеччина). За програмою обміну викладачами між ЛНУ імені 
І.Франка і Ягеллонським університетом (Польща) доцент Сирота Л. Б. проходила наукове стажування в 
Ягеллонському університеті (Краків, 2019 р.). 

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентуються Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про контроль та оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-
екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ імені Івана 
Франка (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf). 
В межах ОП використовують такі форми контрольних заходів: поточний (в т.ч. модульний) і підсумковий 
(семестровий, заміри залишкових знань і державна атестація) контролі. Критерії оцінювання кожного виду 
контролю висвітлені  в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах і розміщені на сайті у вільному 
доступі. Окрім цього, на першому занятті викладачі ознайомлюють студентів із змістом навчальної дисципліни, 
формами контролю і критеріями оцінювання.
Поточний контроль здійснюється з метою  перевірки рівня підготовленості студентів до виконання конкретної 
роботи під час проведення практичних та семінарських занять. Оцінювання відбувається у формі перевірки та 
захисту індивідуального завдання, усної відповіді, тестів, презентацій, виступів з рефератом, участі у дискусіях. 
Модульний контроль має на меті оцінити знання та уміння студентів після вивчення матеріалу змістового модуля 
навчальної дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі контрольних  робіт, тестів. Підсумковий 
(семестровий) контроль проводиться по завершенню вивчення дисципліни чи її блоку наприкінці семестру у формі 
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заліку, диференційованого заліку чи екзамену. Заміри залишкових знань проводяться в кожному семестрі у формі 
контрольної роботи. Державна атестація відбувається у формі комплексного державного іспиту, який дозволяє 
виявити рівень засвоєння здобувачами програмних компетенцій відповідно до вимог стандарту вищої освіти та ОП. 
Екзаменаційна комісія формується на один навчальний рік. В окремих випадках  до підсумкової оцінки можуть бути 
зараховані програмні результати, отримані здобувачем у сфері неформальної освіти. Процедура перезарахування 
результатів неформальної освіти регламентується Порядком визнання у ЛНУ ім.Франка результатів навчання, 
здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf).

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здійснюються згідно з Положенням про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) регламентує чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів 
та критеріїв оцінювання досягнень здобувачів. 
У процесі створення освітньої програми на етапі формування навчального плану відбувається обговорення форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень. 
Інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання доводиться до відома студентів на першому занятті. 
Окрім цього, вона відображена у силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін, які є у вільному доступі на 
сайті факультету (https://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv).

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

ІІнформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до слухачів двома шляхами: 1) 
викладачі, які забезпечують освітній процес, на першому занятті ознайомлюють студентів із програмою навчальної 
дисципліни (силабусом), формами контрольних заходів та критеріями оцінювання та особливостями організації 
освітнього процесу; 2) інформація закріплена  у силабусах та  робочих навчальних програмах і є у вільному доступі 
на сайті факультету. Окрім цього, на сайті факультету публікується розклад проведення заліково-еказменаційних 
сесій та державних комплексних екзаменів.

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

На момент введення в дію ОПП Стандарт вищої освіти був відсутній. ОП розробляляся згідно положень НРК. 
Формою атестації здобувачів даної ОПП є комплексний державний іспит, який передбачає перевірку досягнень 
результатів навчання, інтегральної, загальних та фахових компетенцій. Проведення  комплексного державного 
іспиту регламентується Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf)
Після затвердження Стандарту вищої освіти, ОПП (згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 
р. № 870 та відповідно до Стандарту вищої освіти України) перший (бакалаврський) рівень галузі знань 02 
«Культура і мистецтво» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності») здійснює атестацію також  у 
формі комплексного державного іспиту. Після успішної  здачі комплексного державного істпиту здобувачеві вищої 
освіти рішенням екзаменаційної комісії присвоюють відповідний ступінь, кваліфікацію та видають документ про 
освіту встановленого зразка. 

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується такими документами: Положенням про організацію 
освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ 
ім.І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), Тимчасовим порядком  
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій у ЛНУ ім. Івана Франка (https://econom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf),  Положенням про екзаменаційну комісію 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf), Положенням про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Порядком повторного вивчення окремих дисциплін 
(https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf); Порядком  визнання у ЛНУ ім. 
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).
 Інформація є у вільному доступі на сайті Університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/). 
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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 та неупередженість екзаменаторів забезпечується наданням здобувачам рівних можливостей при 
проведенні контрольних заходів, а саме: однакова тривалість іспиту, рівна кількість запитань у білеті/тесті, чіткість і 
доступність критеріїв оцінювання, можливість подати апеляцію, самостійний вибір екзаменаційного білету на 
іспиті.  Для запобігання та врегулювання конфліктів інтересів на факультеті працює Апеляційна комісія 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), в Університеті -  Комісія з етики та професійної 
діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Регулювання конфліктних ситуацій відбуваються спочатку на 
рівні кафедри, деканату, а потім вже на рівні ректорату та Комісії з етики та професійної діяльності.  Питання щодо 
об’єктивності оцінювання та неупередженості екзаменаторів включаються в опитування студентів, які регулярно 
проводяться відділом менеджменту якості освітнього процесу. 
Конфліктів інтересів не було, прикладів немає.

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

Повторне проходження контрольних заходів дозволяється студентам, які отримали під час семестрового контролю 
не більше трьох незадовільних оцінок, або незадовільну оцінку на державному іспиті, і регулюється Положенням 
про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Повторне проходження 
контрольних заходів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни, один раз лекторові, другий – комісії, 
склад якої затверджує декан факультету. Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість не більше, ніж з 
трьох навчальних дисциплін, мають право на повторне вивчення окремих дисциплін за згодою відповідної кафедри. 
Процедура повторного вивчення дисциплін регламентується Порядком повторного вивчення окремих дисциплін 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). У випадку, коли студент не склав 
комплексного державного іспиту, повторна перездача дозволяється в наступний термін роботи екзаменаційної 
комісії протягом трьох років після закінчення університету. Ця процедура регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та Положенням про екзаменаційну 
комісію  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Прикладів застосування 
відповідних правил немає.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюються такими документами: 
Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Положенням про екзаменаційну комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). 
Право на подачу апеляції має студент, який не погоджується з отриманою  підсумковою оцінкою з дисципліни, де 
формою контролю є іспит. Апеляційна заява подається в деканат у письмовому вигляді особисто студентом в день 
оголошення результатів, але не пізніше 16:00 наступного робочого дня після проведення контрольного заходу.  
Процедура апеляції результатів відбувається спочатку на факультетському рівні. У випадку не подолання протиріч 
студент може звернутися до апеляційної комісії загальноуніверситетського рівня. Апеляційна заява до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії пишеться на ім’я ректора і подається в день оголошення результатів 
апеляційною комісією факультету, але не пізніше 16:00 наступного робочого дня. 
Прикладів застосування відповідних правил на ОП немає.

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

В Університеті документами, які містять політику, стандарти  і процедури дотримання академічної доброчесності є: 
- Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
- Основні засади інституційної культури академічного середовища Університету прописані в установчих документах 
Університету: Статуті (http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf)
та Колективному договорі (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf)
- Правила внутрішнього розпорядку (http://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads /2015/01/ 
office_regulations.pdf). 

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

З метою протидії порушенням академічної доброчесності, керуючись Положенням про забезпечення академічної 
доброчесності, для перевірки робіт використовується програма Unicheck. На факультеті призначено відповідальну 
особу, яка здійснює перевірку робіт на антиплагіат. 
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються наступними документами: Положення 
про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); Кодекс академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-сontent/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx); Декларація про дотримання 
академічної доброчесності працівником ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx); Декларація про дотримання академічної доброчесності 
здобувачем вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx); Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf); 
Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Polozhennya-pro-opytuvannya-studentiv-
pratsivnykiv.pdf).
Академічна доброчесність популяризується серед здобувачів вищої освіти наступним чином:
- проведення днів академічної доброчесності для студентів першого курсу;
- ознайомлення учасників з Положенням про забезпечення академічної доброчесності (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf);
- ознайомлення студентів із вимогами щодо оформленням курсових робіт та звітів практик;

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

Відповідно до Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf)
здобувачі вищої освіти несуть академічну відповідальність, зокрема: повторене проходження оцінювання 
(контрольна робота, іспит, залік тощо); призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 
завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); повторне проходження освітнього компонента ОП; недопуск до 
захисту кваліфікаційної роботи; позбавлення академічної стипендії; відрахування із закладу вищої освіти. 
Випадків порушення академічної доброчесності не зафіксовано. Прикладів немає.

6. Людські ресурси

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

Викладачі, які здійснюють навчання на ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності», обираються згідно «Порядку 
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського 
національного університету імені Івана Франка», ухваленого на засіданні Вченої Ради Університету 31.10.2018 р., 
протокол № 56/10 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf) шляхом укладання з 
ними трудових договорів (контрактів). Враховується науково-методичний доробок викладача та показники 
рейтингу згідно «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Рівень наукової та 
професійної активності викладачів ОП засвідчується виконанням видів та результатів з перелічених у пункті 30 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 180) 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text). Рівень професіоналізму викладачів також 
визначається під час опитування здобувачів вищої освіти.

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

У ЛНУ працює Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/), який здійснює 
комунікацію й співпрацю із бізнесом, освітнім та експертним середовищем, державним сектором, Державною 
службою зайнятості задля підвищення конкурентоспроможності випускників Львівського університету на ринку 
праці. Відділ організовує та проводить Дні кар’єри, тренінги, семінари та екскурсії для студентів, які пов’язані із 
ефективним працевлаштуванням та професійним розвитком їхньої кар’єри, окрім того здійснюється моніторинг 
ринку праці для випускників.
Кафедра філософії мистецтв співпрацює з категоріями роботодавців, які відповідають за розвиток культури в 
органах державного управління та місцевого самоврядування. Під час зустрічей (Протокол засідання кафедри №3 
від 15 жовтня 2020 р.), на яких обговорювалися навчальні плани, роботодавці вносили свої побажання щодо їх 
формування. Як показують результати, більшість із них рекомендує збільшити практичну складову, що дасть 
можливість здійснити переорієнтацію навчання з теоретичного до практичного напряму. Під час проходження 
студентами виробничої практики майбутні роботодавці також залучаються до організації та реалізації навчального 
процесу.
Здобувачі ОПП  мають можливість ознайомитися  з потенційними місцями працевлаштування у ТОВ "Агенція 
Персона Грата", Палац культури імені Гната Хоткевича. Співробітниця палацу мистецтв ім. Коперніка п. Луковська 
читала лекції з соціокультурної діяльност, п. Домарацька ("Зелена канапа") також була залучена до світнього 
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процесу ОП.

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

Кафедру філософії мистецтв, на базі якої проводиться навчання за ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності», 
довгий час очолював і проводить викладацьку діяльність відомий український композитор, піаніст, музикознавець, 
Заслужений діяч мистецтв України Олександр Козаренко (http://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozarenko-oleksandr-
volodymyrovych).
На факультеті культури і мистецтв працюють і регулярно проводять заняття та майстер-класи інші відомі діячі 
української культури і мистецтва, до проведення таких заходів Факультет регулярно залучає також відомих 
випускників (http://kultart.lnu.edu.ua/about/alumni). Крім цього, Львівський національний університет імені Івана 
Франка запрошує до проведення аудиторних занять (відкриті лекції та лекції диспути) та науково-дослідних заходів 
(конференцій, семінарів, круглих столів), представників роботодавців та державних органів управління, 
професіоналів практиків та експертів зі сфери культури і мистецтв.  Окремі види занять проводяться у 
Національному  музеї імені А. Шептицького, Інституті народознавства НАН України, музей етнографії, де провідні 
спеціалісти діляться фаховими навичками та досвідом роботи.

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

Специфіка ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» вимагає від викладачів постійного вдосконалення та 
професійного розвитку. У ЛНУ ім. І. Франка сформована цілісна система сприяння професійному розвиткові 
викладачів, діє положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 26.12.2019 р., №0-165 (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 800 
від 21.08.2019 р. “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників” (із 
змінами, внесеними Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019 р.) кожен викладач зобов’язаний не рідше одного разу на 
п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема, у формі стажування. Інститут післядипломної освіти 
та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya) надає таку можливість науково-педагогічним та педагогічним 
працівникам. Крім цього, при інституті постійно діють сертифікаційні курси: комп’ютерні, мовні, школа «Разом із 
Університетом», курси гідів-екскурсоводів по Львову, курси кадровиків (менеджерів по роботі з персоналом), курси 
підвищення психологічної компетенції  – Школа для дорослих «Тренерська майстерня». 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЛНУ імені І.Франка має розроблену систему стимулювання розвитку  викладацької майстерності. Зокрема,  було 
організовано тематичні курси підвищення кваліфікації у 2020 році спеціальні курси «Вдосконалення викладацької 
майстерності» (https://lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu/), в результаті яких викладачі отримували 
відповідні сертифікати. Доцент кафедри Сирота Л. Б. брала участь у спеціалізованому курсі для викладачів 
(листопад 2020 - січень 2021). Зокрема, вона прослухала лекції і взяла участь у тренінгах з модуля 2 «Сучасні ІТ-
компетентності у роботі викладачів ЗВО» і модуля 4 «Медіаграмотність та міжнародна комунікація».
За результатами підвищення викладацької майстерності ЛНУ ім. І. Франка здійснює матеріальне стимулювання 
згідно «Положення про порядок встановлення та надання працівникам Львівського національного університету 
імені Івана Франка надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород», яке є Додатком 
№ 6 Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017–2020 рр. 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf), а також «Положення про мотиваційний 
Фонд Університету (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/ 04/reg_ motivation.pdf), яке передбачає премії 
для працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних 
навчальних курсів; за написання і видання монографій, підручників, посібників, наукових статей в наукометричних 
виданнях. 

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?

Фінансова діяльність у ЛНУ імені І.Франка здійснюється прозоро за рахунок коштів з держбюджету та 
оприлюднюється на сайті служб фінансово-економічного забезпечення 
(https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/financial-services-and-economic-security/) Фінансове забезпечення кафедри 
відбувається за рахунок коштів загального та спеціального фондів Університету.
Матеріально-технічна база представлена приміщеннями ЗВО із його аудиторним фондом: бібліотеками, 
читальними залами, плавальним басейном, спортивними залами, гуртожитками (https://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/) та базами відпочинку. Навчальні корпуси забезпечені їдальнями 
та буфетами. Університет також має  студентський клуб з глядацьким та танцювальним залами.  Для здобувачів 
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освіти доступне навчально-методичне забезпечення яке є в достатній кількості, у т.ч. у електронному форматі, 
фахових періодичних видань, з якими можна ознайомитися у бібліотеці ЛНУ імені І.Франка, Науковій бібліотеці 
імені Василя Стефаника НАН України. У розпорядженні кафедри є 5 авдиторних приміщень, спеціалізовані 
аудиторії, обладнані мультимедійними засобами (аудиторія №1, 39, 40 м2, комп’ютерний клас 29,8 м2,  аудиторія 
імені Л. Курбаса, 30 м2), зони відпочинку для студентів, кафе «Діалог». 

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?

Освітнє середовище, яке сформувалося у ЛНУ ім. Ів. Франка, зокрема на факультеті культури і мистецтв забезпечує 
можливості саморозвитку та максимально сприяє ефективності та результативності процесу здобуття вищої освіти 
для здобувачів ОП Менеджмент соціокультурної діяльності. Забезпечення соціальних потреб здобувачів освіти в 
межах ОПП відбувається на базі соціальної інфраструктури Університету. Студенти, що мешкають в радіусі 50 і 
більше км від м. Львова забезпечуються гуртожитком (https://students.lnu.edu.ua/campus/). Студенти харчуються у 
їдальнях та буфетах Університету (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/), в т.ч. на факультеті 
культури і мистецтв функціонує буфет  «Діалог». Студенти мають змогу користуватися Спортивним клубом 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/) та Спортивно-оздоровчим табором «Карпати» 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/educational-work/sportyvno-ozdorovchyj-tabir-karpaty/), які задовольняють потреби 
студентів в оздоровленні, Центром культури та дозвілля (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). До послуг 
студентів також є психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu) , яка 
підтримує психічне здоров`я у здобувачів, відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом 
(https://work.lnu.edu.ua/), який ділиться корисною інформацією, рекомендаціями від роботодавців.
Врахування потреб та інтересів здобувачів відбувається завдяки роботі уряду студентського самоврядування 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/).

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

Освітнє середовище в ЛНУ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП 
«Менеджмент соціокультурної діяльності». В Університеті забезпечується дотримання норм техніки безпеки такими 
підрозділами (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/) : Відділом охорони праці, спільно з 
іншими підрозділами організовує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів охорони праці 
працівників та студентів, розробляє програми щодо їх покращення. Це запобігає виробничому травматизму, 
професійним захворюванням. Службою пожежної безпеки, де здійснюється контроль за дотриманням 
законодавчих та інших актів  з питань пожежної безпеки, розробляє плани евакуації працівників та студентів, надає 
працівникам університету інструктажі. Відділом з питань надзвичайних ситуацій організовує та забезпечує в 
установленому порядку навчання та тренування з цивільного захисту, у тому числі підготовку студентів з питань 
безпеки життєдіяльності, техногенної безпеки, розробляє заходи з питань цивільного захисту учасників навчально-
виховного процесу в разі надзвичайних ситуацій. В Університеті організовано роботу Психологічної служби  з метою 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту психічного 
здоров’я усіх його учасників (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu). Діє медичний пункт у 
головному корпусі (вул. Університетська, 1), студентська поліклініка (вул. Бой-Желенського, 14), де студенти 
регулярно проходять медичні огляди.

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?

Щодо організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів на даній ОП,  то вони 
можуть звертатись до порадників, працівників кафедри, деканату, навчального відділу. Деканат факультету 
культури та мистецтв забезпечує документальний супровід на вимогу здобувачів.
Інформаційну підтримку надає «Відділ інформаційного забезпечення» ЛНУ ім. І. Франка (https://dis.lnu.edu.ua/). 
Діяльність відділу регламентує Положення про відділ інформаційного забезпечення Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_inf_dep.pdf). Досягнення 
результатів інформаційної взаємодії між Університетом, здобувачами вищої освіти та іншими учасниками 
освітнього процесу забезпечує центр маркетингу та розвитку (https://marketingcenter.lnu.edu.ua/).
Консультативну підтримку надає Лабораторія методичної підтримки системи електронного навчання 
(https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/laboratory/laboratory-of-methodological-support-of-e-learning-system/) , яка 
сприяє узагальненню та впровадженню сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання в 
навчальний процес ЛНУ ім. І. Франка; координує та надає консультативну підтримку процесу створення фонду 
методичних матеріалів, пов’язаних із впровадження елементів електронного навчання; бере участь у міжнародному 
співробітництві у сфері електронного навчання; розробленні дидактичного та методичного забезпечення 
електронних курсів. Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, 
здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Університет звільняє від оплати за проживання в 
гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії. Здобувачі вищої освіти можуть отримати консультації з 
правових питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету в юридичному 
відділі Університету.
Консультування з приводу працевлаштування надає Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, що функціонує 
відповідно до Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЛНУ ім. І. Франка 
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(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennia-pro-viddil-spryiannia-pratsevlashtuvanniu-studentiv-
ta-vypusknykiv-L-vivs-koho-natsional-noho-universytetu-imeni-Ivana-Franka.pdf) .Рівень задоволеності здобувачів 
вищої освіти на даній ОП відображено у результатах опитування щодо якості освітньої програми «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» факультету культури і мистецтв (https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Zovnish.-Menedzhment-sotsiokulturnoi-diialnosti.pdf).

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)

На офіційному сайті ЛНУ є інформація для людей з особливими освітніми потребами 
(https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/), з якою вони мають можливість ознайомитися при вступі. На даній ОП на 3 курсі 
навчається здобувачка Щирба Н. - кругла сирота. У технічному плані для студентів із інвалідностями у Львівському 
національному університеті імені І. Франка закуплений сходовий підйомник PTR-130, який знаходиться у головному 
корпусі, пандусами обладнані гуртожитки університету, що показано на інтерактивній карті 
(https://lnu.edu.ua/about/contact-information/interactive-map/) . 
У ЛНУ імені І. Франка діє Ресурсний центр з інклюзивної освіти https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-
education/documents/). Діяльність Центру визначається Положенням про ресурсний центр з інклюзивної освіти у 
Львівському національному університеті імені І. Франка (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-
content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf) . В Університеті розроблено порядок супроводу (надання допомоги) 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf).

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

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка 
регулюються такими документами: Статут Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf) , Правила внутрішнього розпорядку 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Положення про комісію з питань етики 
та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). З метою 
вирішення конфліктних ситуацій при Вченій раді університету діє Комісія з питань етики та професійної діяльності, 
а також працює уповноважена особа з питань запобігання і протидії корупції (Іваночко І.Б.), є телефон довіри – 032 
239 41 00, поштова скринька dovira_lnu@ukr.net. (https://lnu.edu.ua/telefon-doviry/) Усі конфліктні ситуації 
вирішуються на кафедральному рівні (у разі потреби – із залученням декана) або на вченій раді факультету. У 
випадку неможливості врегулювати конфлікту на факультетському рівні, справа передається на розгляд комісії з 
питань етики та професійної діяльності. На даній ОП не виникало жодних конфліктних ситуацій, пов’язаних з 
корупцією, сексуальним домаганням чи дискримінацією. 

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

У ЛНУ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюється наступними 
документами: «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені І. 
Франка», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf; Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, 
моніторингу, перегляду та закриття ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-
rec.pdf .  
Перегляд ОП в межах кафедри проводиться з урахуванням усіх пропозицій від здобувачів, роботодавців та 
викладачів вищої освіти.

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 Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх 
програм у Львівському національному університеті ім. І.Франка регулярний моніторинг, перегляд і доопрацювання 
освітніх програм проводяться з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й 
ефективного навчального середовища для здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Перегляд ОП в межах кафедри проводиться періодично 
(підготовка оновлених редакцій ОП, навчальних планів, робочих програм, силабусів). Так, у 2019 р. редакція ОП  
вдосконалювалася з позицій необхідності покращення фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти. У 
тому ж році ОП переглядалася з метою вдосконалення переліку вибіркових компонент, а саме дисципліна 
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«Політологія» була внесена у загальноуніверситетський перелік дисциплін вільного вибору студента циклу 
загальної підготовки. До циклу професійної та практичної підготовки було внесено дисципліну «Організація 
конгресового і ділового туризму», а  дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці» були оптимізовані в 
одну дисципліну. У 2020 р. до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
внесено предмет «Експертно-оціночна діяльність». Дані зміни відбулися внаслідок консультацій з фахівцями у 
галузі культури і мистецтв та здобувачами вищої освіти, що навчаються на ОП.
Оскільки ОП є новою в освітньому процесі (у 2021 р. очікується перший випуск здобувачів), то кардинального 
перегляду програми наразі не відбувалося, зміни були незначними.

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

Залучення здобувачів вищої освіти до процесу перегляду ОП та забезпечення її якості відбувалось у формі усного 
опитування щодо змісту та наповнення конкретних дисциплін; проведення семінарів-диспутів з метою 
вдосконалення та збагачення  ОП компонентами професійного спрямування, для покращення можливостей 
працевлаштування майбутніх випускників;  проведення опитувань учасників освітнього процесу щодо вибіркових 
компонентів ОП (наповнення, можливість збільшення їх переліку з метою забезпечення індивідуальної траєкторії).  
На пропозицію здобувачів, які проходили практику у івент-агенції «Persona grata» (директор М.Мисик), до 
дисциплін ДВВ додано дисципліну «Івент-менеджмент».

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

Згідно положення «Про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана франка» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), (п.3.1 Положення) органи студентського самоврядування 
Університету мають право: брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та 
проведення науково-дослідної роботи; брати участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; делегувати 
своїх представників до робочих, дорадчих органів Університету, його структурних підрозділів; вносити пропозиції 
щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу; вносити пропозиції щодо порядку 
організації академічної мобільності студентів.
Представники студентського самоврядування (А.Ковбасюк, С.Турчак) беруть участь у роботі Вченої ради факультету 
і забезпечують якість ОП шляхом обговорення та погодження, а також беруть участь у роботі Вченої ради 
університету і впливають там на процес підвищення якості ОП шляхом обговорення та затвердження. Вони можуть 
вносити зауваження, пропозиції та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості освіти, беруть участь в 
обговоренні і розробці пропозицій до ОП. Представники студентського самоврядування комунікують із 
стейкхолдерами, сприяють їх залученню до вирішення поточних питань, які виникають у процесі вибору вибіркових 
дисциплін, проходження практик та можливостей подальшого працевлаштування.

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

До процесу періодичного перегляду ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» залучені роботодавці та фахівці у 
галузі культури і мистецтв, зокрема: Центр творчості дітей та юнацтва Галичини; Міський палац культури ім. 
Г.Хоткевича; Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр народної творчості і 
культурно-освітньої роботи»; Громадська організація «Музей ідей». Під час особистих зустрічей з викладачами та 
студентами кафедри філософії мистецтв, роботодавці висловлюють свої пропозиції та бачення діяльності ОП і 
надсилають їх у вигляді рецензій та відгуків на програму, виступають як учасники конференцій та семінарів, які 
організовує факультет культури і мистецтв.  
Позитивні рецензії на ОП отримані від роботодавців: Візняк Ю., генеральний директор КЗК ЛОР КМЦ «Львівський 
палац мистецтв», Савко Н., в.о.директора ЦТДЮГ, Онишкевич О., в.о.директора Міського Палацу культури ім. 
Г.Хоткевича, Домарадзька О., керівник львівської галереї «Зелена канапа», Мисик М., директор ТОВ «Агенція 
Персона Грата».

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Навчання ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» в межах Львівського національного університету імені 
Івана Франка відбувається вперше. Випуск здобувачів вищої освіти за цією програмою планується у червні 2021 
року.
Для збору інформації про випускників буде залучено «Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру 
маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І.Франка» (https://work.lnu.edu.ua/ ).
Важливі події та заходи, які організовує відділ на яких зустрічаються працедавці, студенти та викладачі це – «Дні 
кар’єри ЄС», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи та тренінги до яких долучаються працедавці, 
«Майстерня кар’єри».
Оскільки цьогоріч випуск з даної ОП буде відбуватися вперше, то додаткова інформація щодо працевлаштування 
випускників буде збиратися працівниками кафедри шляхом інтерв’ю за базою контактів випускників, сформованою 
на кафедрі.
Ще одним напрямом співпраці з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дозволяє посилити 
взаємодію випускників з університетом.
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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 Івана Франка забезпечується 
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-
yakosti.pdf). Система забезпечення якості закладу освіти уможливлює ефективне реагування на виявлені недоліки в 
освітній діяльності. Значна роль у реагуванні на недоліки в освітніх бакалаврських програмах належить вченим 
радам факультету та університету.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час освітньої діяльності з реалізації ОП суттєвих 
недоліків виявлено не було. Проте, існує потреба у підготовці документів про моніторинг та періодичність перегляду 
освітньої програми. Крім того необхідно підсилити науково-методичну базу ОП. 
Щодо удосконалення ОП і освітньої діяльності з реалізації програми важливим є покращення ефективності 
функціонування науково-методичної ради на факультеті, 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?

У 2019-2020 н.р. відбулася акредитація  ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти. Були прийняті до уваги рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти щодо активізації агітаційної діяльності серед здобувачів вищої освіти з метою заохочення їх навчання на 
даній ОП. В результаті проведеної діяльності відбулося збільшення контингенту здобувачів вищої освіти: за освітнім 
ступенем магістр зараз навчається 7 здобувачів, за освітнім ступенем бакалавр відбувається щорічне збільшення 
здобувачів.
Цьогорічні випускники першого (бакалаврського) рівня планують продовжувати навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти за відповідною ОП.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Залучення учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП визначається 
відповідно до положень про діяльність структурних підрозділів Львівського національного університету імені Івана 
Франка (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ subdivisions-documents/). В 
Університеті історично сформована висока культура освітньої діяльності з залученням передових досвідів, 
інноваційних технологій та методик навчання учасників академічної спільноти. 
Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах:
1. Опрацювання та затвердження ОП кафедрою та групою забезпечення. Сюди входить перевірка ОП на 
збалансованість, раціональне присвоєння кредитів, здатність студентів успішно складати дисцпліни ОП. За 
наявності ОП повинна відповідати стандарту вищою освіти.
2. Затвердження ОП науково-методичною комісією, до складу науково-методичної комісії входить професорсько-
викладацький склад факультету. Висновок науково-методичної комісії є рекомендаційним для Вченої ради 
факультету.
3. Затвердження ОП Вченою радою факультету, до складу якої, окрім професорського-викладацього складу залучені 
представники студентського самоврядування. На даному етапі відбувається перевірка відповідності ОП вимогам 
факультету.

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

У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує «Центр забезпечення якості освіти», що 
координує дії з організації забезпечення якості  освіти в Університеті на базі якого функціонує ОП «Менеджмент 
соціокультурної діяльності». Центр створює передумови для вивчення, узагальнення досвіду  та впровадження 
найкращих практик щодо забезпечення якості освіти, освітнього процесу, механізмів управління освітнім процесом, 
академічної доброчесності (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf).
На виконання рішення Вченої ради Університету від 27.06.2018 р. на факультетах створено міжкафедральні комісії 
для рецензування тестових завдань для проведення оцінки якості знань студентів, які покликані їх перевірити, 
проаналізувати та сприяти подальшому упорядкуванню, систематизації та доповненню бази тестів. Здійснення 
процесів і процедур з метою визначення якості освітнього процесу Університету відбувається відповідно до 
«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Всі заходи спрямовані на 
забезпечення якості освіти відбуваються за активної участі органів студентського самоврядування та академічної 
спільноти.

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

В ЛНУ ім.І.Франка права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу врегульовуються наступними документами: 
Статутом (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Положенням про факультет культури і 
мистецтв (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_kultart.pdf), Положенням про кафедру 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_department.pdf), Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів 
здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Положенням до 
дотримання академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf)  тощо. Відповідна інформація є у вільному доступі на сайті 
Університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).

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

http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests

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

https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OP_Menedzhment_SKD_2017.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» є те, що вона дає можливість студентам 
отримати сучасну фахову освіту у поєднанні з унікальними можливостями соціокультурних навичок (участь у 
неформальному студентському самоврядуванні, залученні до культурних подій, що відбуваються у Львові та області, 
отриманні здобувачами освіти інформаційної підтримки з боку закладів соціокультурної сфери тощо). Також, 
сильною стороною ОП є високий рівень комунікативної компетентності, яку набувають здобувачі в процесі 
вивчення у необхідному обсязі української та іноземних мов; її конкурентоздатність в порівнянні з іншими 
вітчизняними та іноземними аналогами, зокрема: збалансованість, реалістичність та інноваційність, 
студентоцентроване навчання, компетентнісний підхід до побудови та реалізації навчальних і робочих програм 
(силабусів), зорієнтованість на результати.
Чітко виражених слабких сторін програма не має, проте є окремі недоліки, які будуть усуватися в процесі 
подальшого застосування програми, зокрема: програма потребує залучення ширшого кола стейкхолдерів до 
процесу її реалізації, недостатнє забезпечення бібліотечних фондів новими надходженнями у галузі, недостатнє 
залучення здобувачів вищої освіти за ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» до процесів академічної 
мобільності. 

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

Перспективи подальшого розвитку ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» протягом найближчих трьох 
років тісно пов’язані із дотриманням відповідного стандарту вищої освіти, і полягатимуть у пропозиціях із 
запровадження заочної та дуальної форми навчання, розширенні бази електронного навчання студентів, пошуку 
можливостей проходження практик студентами за кордоном. Такий підхід, на наш погляд, забезпечить покращення 
системи підготовки менеджерів соціокультурної діяльності, як на рівні вітчизняних вимог, так і з урахуванням 
міжнародного досвіду та міжнародних стандартів, в тому числі можливого запровадження дуальної форми освіти. 
Викладачами кафедри буде продовжуватися впровадження в освітній процес нових методик навчання, зокрема 
розробка навчально-методичного забезпечення для дистанційного навчання; залучення стейкхолдерів до 
практичної складової навчального процесу; залучення студентів до науково-дослідницької роботи. Як елемент змін 
до ОП заплановано підсумкову форму атестації здобувачів у вигляді комплексного державного іспиту замінити на 
виконання кваліфікаційної роботи ( бакалаврська робота). Кваліфікаційна робота – це самостійно виконана 
науково-дослідна робота за ступенем «бакалавр», головною метою і змістом якої є наукові дослідження з 
актуальних питань теоретичного, або прикладного характеру за профілем підготовки. Здобувачеві вищої освіти, 
який успішно захистив кваліфікаційну (бакалаврську) роботу, відповідно до вимог ОПП, рішенням екзаменаційної 
комісії присвоюють відповідний ступінь, кваліфікацію і видають документ про освіту.
У перспективі Львівський національний університет імені Івана Франка планує забезпечувати розширення бази 
електронного навчання студентів (Положення про Організаційно-методичний центр електронного навчання 
Львівського національного університету імені Івана Франка, с.3: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/reg_e-learning.pdf), зокрема розробити інтерактивну онлайн-платформу для вивчення 
думки студентів і викладачів про найважливіші питання навчального процесу (Стратегія розвитку Львівського 
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університету на період 2021-2025 років, https://leopolis.news/post/36450/lnu-im-i-franka-zatverdyv-strategiyu-
rozvytku-universytetu-na-2021-2025-roky), сприяти можливостям проходження науково-дослідних практик студентів 
за кордоном, відповідно до реалізації конституційних положень щодо набуття повноправного членства України в ЄС 
(Положення про Західноукраїнський центр з європейських студій, с. 3: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf). Передбачається також розширення бібліотечного фонду та бази 
практики. 

 

 
          
  

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: 01.04.2021 р.

Сторінка 23



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

Навчальна (проектна) 
практика

практика 32_Syllabus_practik
a_project.pdf

XMyC3GnA18s76Iql
CVOIrHGWeQ3Sysg

3l688v/teIKk=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Ознайомча практика практика 30_PRAKTYKA_OZ
N.pdf

8goG8Z6qUR4PNwy
T/dmndoLOOg56l+8

svWIU2esI1Vs=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Навчальна практика практика 31_PRAKTYKA_NAV
CH.pdf

CaUPrCmbacbSN05t
VSyu5naPzDfeuCt0h

oC2uTLjNPc=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Атестаційний іспит підсумкова 
атестація

40_ISPYT.pdf QzU3KewnEXJt7OLz
J7MkRtNoGj450JN
NVHJcO7ieMsM=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Професійна етика у 
сфері соціокультурної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

10SYLLABUS_prof_
enyka.pdf

UlOpxGZ/Ij2wSJVm
X6aCs2JrUB7UykPm

PP2GI8WZY9g=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Історія зарубіжної 
культури

навчальна 
дисципліна

1_SYLLABUS_zarubi
zhna.pdf

GmPDxK4xtLNrY3w
3SbkuqmUu5SI952Q

spapiBQL7nfo=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Організація 
конгресового і 
ділового туризму

навчальна 
дисципліна

25_Sylabus_Orhaniz
atsiia konhresovoho i 

dilovoho turyzmu 
(1).pdf

1hRIypvuRwkYkLTz
RTH3uvomMVcymC

cHsX/7t/8ea3c=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

18SYLLABUS_Nauk
ovyi_seminar.pdf

kSfB1xvH6y4DsYx6q
2Lv/IKYo3uH4pq1oL

hKYfB3MNI=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Філософія мистецтв навчальна 
дисципліна

13_Syllabus_filosofia
_mystetsv.pdf

XVXno3PeqBppk0Xf
0CrWHxwQW6g7Xe

A9gxsV2mDg/to=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Прикладне 
культурознавство

навчальна 
дисципліна

11Prykladne-kul-tur.-
navchal-na-

prohrama.pdf

1AR0kAf3odsqE4Cv8
nAYbK/pX6AES+a3f

ivIXYhmPm0=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Історія 
образотворчого 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

15_IST_OBRAZOTV
ORTCHOGO.pdf

fC7BFrfeqxKt70UxA
SFsbc2WCJbJu4FC6

u4e4SRwamA=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Регіональне 
краєзнавство

навчальна 
дисципліна

26_REGIONALNE_
KRAEZNAVSTVO.pd

f

wZXO9wL8XlMkhQ
k1pSN55yBjPi2HJqg

gHb1ev1TnkMk=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Історія і синтез 
мистецтв

навчальна 
дисципліна

9Sylabus_Istoriia-
ta-syntez-

mystetstv.pdf

9X8iKU2ToFj2islZb1
XhjmtPp3JuYDUTh

EdUb1kh0HE=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

курсова робота 
(проект)

12_KURSOVA_PROJ
ECT.pdf

qwG5HajY4D+wExx
/AGTbPgAStBPJGyc

XnklWe2GYDbY=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 



доступу до мережі Інтернет

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

1.06_Робоча 
програма фізичне 

виховання.pdf

rWl37wqB35APZ+d
mQm7ZE0+aYenFBc
o7xlUiMH+UJUY=

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

1_UKR_MOVA.pdf pvxPZu5vOS3VqR7y
BvC8FJZd5Tj2t0uU/

ZKFTCobGUs=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Філософія навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС КІМ 
Откович 20-21.pdf

uJu/cc3eomionhVCG
gQI6M9S5vIluFfLirg

yh3lHB1o=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Економі
ка 

підприємства.pdf

x/t6Hu9Z2P10+WTB
tX/fiHOKjDc3r4Qnk

2vcllTDb3I=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Політологія навчальна 
дисципліна

Sylabus_Політологі
я.pdf

7Tx7LocbxGMnizEp
Xmbz63XyyFnY3xzL

XUSB/jhGeCw=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

курсова робота 
(проект)

19_KURSOVA_SKD.
pdf

MAfpGIQg2Q+Dv1jc
GOqb71Vswopt9SYjn

LwN/FC31KQ=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Sylabus_Іноземна.p
df

7Tx7LocbxGMnizEp
Xmbz63XyyFnY3xzL

XUSB/jhGeCw=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Виробнича практика практика 33_SULLABUS_Vyr
obnytcha_praktika.p

df

Ymc+DjXZrWc/dTeZ
XYZ7LR37k8HVEJh

Tn/F9N2m+ubo=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Економіка культури навчальна 
дисципліна

7_EKONOMIKA_KU
LT.pdf

6+7h2pgpMJBY3hC
m0KbJp30CAEaoKp
1nKF29ZqMsPW0=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Народна культура 
українців

навчальна 
дисципліна

2_NARODNA.pdf 84JRcwJesrVKFnwc
VHlrnPaSX4qbk4Nfu

AeN9TeAES4=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтранет, 
музейних експонатів.

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

навчальна 
дисципліна

3_MUZEEZNAVSTV
O.pdf

ylrAt/GClP/eCKwwx
pLLlQaRl5g7eN8QH

S8oWVU8ZRk=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтранет, 
музейних експонатів.

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

8_MANAGMENT_S
KD.pdf

gqYEKa+tMZcTi/TjR
WwaaCgTU0yTRJi3a

gaX9zLdCmQ=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Цінності в системі 
культури

навчальна 
дисципліна

17_TSINNOSTI.pdf pSOaqTexbjput9km8
JZXXOKD6uOvgCG

FI2G7gJH/H+w=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Культурна політика навчальна 
дисципліна

23_KULT_POLITYK
A.pdf

fpZ3g1iTT5LIqZf3ac
p++eJuZt3jtcWzk2lh

NIGSwpQ=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Соціальні комунікації навчальна 
дисципліна

24_SOTSIALNI_CO
MUNIKATSII.pdf

jqkCPJ51qW0ZSc+gI
rbf5dSJ/cbB2INigeN

rBfcnwqU=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Соціальна психологія навчальна 
дисципліна

14YLLABUS_SOTCIA
LNA_PSIKHOLOGIA

AmmCRDNwm+OQ
hmTS/QSNW18bTN/

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 



.pdf mEw6yiKEsEdjI3rk= програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

6_BEZPEKA_ZITTI
ALNOSTI.pdf

jax0DCyoMfMpCUu7
RD7ZueWhmSs+KDt

r1Nzh5Jueyf0=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Соціокультурна 
діяльність

навчальна 
дисципліна

5Syllabus_SCD_1.pd
f

A6Hr5AmPMFirRnQ
0xs+6U587bHoIOJr

UK/GSjoz6BZ0=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Інформаційні 
технології, системи та 
ресурси

навчальна 
дисципліна

21Силабус_Інформ
аційні технології, 

системи та 
ресурси.pdf

78odzETZAiUm+P6s
qzvv/SJG0boNgSDYy

qIeZQhUTU0=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Правове забезпечення 
соціокультурної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

28_Робоча 
програма_КІМ 

(2).pdf

+asCq3V/WYLp7BZk
U63K5i/iBRtBqWqF

WxKv+btyQTg=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Фінанси навчальна 
дисципліна

34_Силабус_Фінанс
и_КМД_2021.pdf

FjRiSNSEvEdwtlaxc
WpPA+ri/V1e56Xqo

mglREVh+4A=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

16Syllabus_Marketin
g_SKD.pdf

0VlFJdVz2MannjOz
RJM1PsN5waRoL2d

5UTTeurik65I=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

03Sylabus-Istoriia-
ukrains-koi-kul-

tury.pdf

bE5MbsdFkjDa7BoB
L0gBvEN8qQ1zoPgw

5bdMmYK205Y=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Бізнес-планування у 
сфері культури

навчальна 
дисципліна

22SYLLABUS_Biznes
_plan.pdf

BevG7sIzfLugLRhbu
1szVNkSOIMLNy+qi

RKqiUtLi4c=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Експертно-оціночна 
діяльність 

навчальна 
дисципліна

27_SYLLABUS_EKS
PERTNA.pdf

ye7cU2S8BBWosPry
0WxijiLbfHnDR9Ld

dr0tpPVSJLw=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

4_VSTUP_DO_FAK
HU.pdf

V5LKcVC0AyDCQst9
GUwiVhXF4OqaEM/

8wbCNXD+oefQ=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет.

Історія України навчальна 
дисципліна

2_Robocha-
prohrama-z-kursu-
Istoriia-Ukrainy-

dlia-studentiv-fakul-
tetu-kul-tury-ta-
mystetstv (2).pdf

e3VMSlKp7ySi5VR6y
3Sg5De51ooEn9fY6

WFtP6cgNmU=

Вивчення курсу потребує 
використання загально вживаних 
програм і операційних систем, 
доступу до мережі Інтернет

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

99117 Яремко 
Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 

Кафедра 
безпеки 

життєдіяльност
і

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 

40 Безпека 
життєдіяльност
і і охорона 
праці

Стажування:
 НУ “Львівська 
політехніка” з 
15.10.2019 р. по 
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N.Veretennikova, N.E. 
Kunanets, A.Rzheuskyi, 
V.Kut, V.Pasichnyk.- 
[Dusseldorf]: LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing, 2018. – 71 
p.
4)Наукові бібліотеки 
Львова (1784–1939). 
Особливості 
становлення і 
розвитку, формування 



фондів та колекцій: 
моногр./ Кунанець 
Н.Е.-Львів : Вид-во 
Нац. ун-ту "Львів. 
політехніка", 2010. –
244 с.
5)Бібліотечна справа 
на західноукраїнських 
землях (XIII ст.–1939 
р.): консолідований 
інформаційний 
ресурс: моногр./ 
Кунанець Н.Е.-Львів : 
Вид-во Львів. 
політехніки, 2011. -
448с.
6)Інформаційно-
бібліотечне 
обслуговування осіб з 
особливими 
потребами: історія та 
сучасність: моногр. / 
Кунанець Н.Е. - Львів, 
2013. -440 с.
Під моїм 
керівництвом 
захистили дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій:
1) Веретеннікова Н.В., 
«Електронне 
бібліотечно-
інформаційне 
забезпечення наукової 
діяльності вищих 
навчальних закладів», 
спеціальність 27.00.03 
– «Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство», 
Захист відбувся 
2017р.;
2) Малиновський О.Б., 
«Мультимедійні 
бібліотечні 
інформаційні ресурси 
для осіб з особливими 
потребами», 27.00.03 
– «Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство». 
Захист відбувся 2016р.
3) Ржеуський А.В., 
«Моделі, методи та 
засоби надання 
інформаційних послуг 
у сервіс-орієнтованих 
бібліотечних 
системах», 
спеціальність 27.00.03 
– «Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство», 
Захист відбувся 
2017р.;
4) Липак Г.І. 
«Формування 
консолідованих 
інформаційних 
ресурсів бібліотек, 
архівів та музеїв 
територіальних 
громад», 
спеціальність 27.00.03 
– «Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство», 
Захист відбувся 2019 
р.



Українсько-
корейський 
навчальний центр 
інформаційних 
технологій 
Національного 
технічного 
університету України 
«КПІ», м. Київ, 
23.03.2015- 
30.04.2015р., 
підвищення 
кваліфікації за темою 
«Грід-технології та 
метакомп’ютинг», 
сертифікат ПК №122, 
від 30.04.2015р.
Член організаційного 
комітету 
міжнародного 
Воркшопу з 
управління ІТ 
проектами, редактор 
збірника статей за 
результатами 
конференції, який 
індексується у 
наукометричній базі 
Scopus
Домовленості щодо 
написання запитів на 
гранти для наукових 
досліджень спільно з 
партнерами з 
Любляни (Словенія), 
Sustainable 
development Ltd. 
Trainostni razvoj d.o.o. 
у січні 2017 року
Науковий керівник 
наукової теми 
«Науково-освітнє 
соціокомунікаційне 
середовище великого 
міста: моделювання, 
прототипування, 
інформаційні 
технології» 
(No0116U006723); 
відповідальний 
секретар редакційної 
колегії серії 
«Інформаційні 
системи та мережі» 
Вісника НУ 
«Львівська 
політехніка», 
головний редактор 
видання «Наукові 
праці НБУВ», член 
редколегії журналу 
«Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія», які 
включені до переліку 
наукових фахових 
видань України 
категорії Б

474 Откович 
Катерина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0301 Фiлософiя

6 Філософія Публікації у фахових 
виданнях:

1.Откович К. 
Формування 
гендерного дискурсу у 
світовому та 
українському 
культурному просторі. 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки, 
2016. – Вип. 118. – С. 



110 – 117.
2.Откович К. 
Особливості 
гендерного дискурсу в 
творчості Ольги 
Кобилянської / 
Откович Катерина // 
Вісник ЛНУ. Серія 
філософські науки. – 
Львів: ВЦ ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 
С. 117-124.
3.Откович К. 
Особливості 
формування нової 
ціннісної парадигми в 
контексті становлення 
національної ідеї у 
творчості Олени 
Теліги. Науковий 
журнал «ΛΌГOΣ. The 
art of scientific mind». 
Вінниця : ГО 
«Європейська наукова 
платформа», 2019. 
№.3. С. 125-128.
4.Откович К. 
Трансформація 
сучасної архітектури в 
умовах сучасних 
запитів / Откович 
Катерина // Релігія, 
релігійність, 
філософія та 
гуманітаристика в 
сучасному 
інформаційному 
просторі. – Рубіжне: 
СНУ ім. В. Даля, 2015. 
– С. 95-98.
5.Откович К. 
Актуальні питання 
гендерного дискурсу в 
українському 
культурному просторі. 
/ Откович Катерина // 
Прикладні наукові 
розробки та 
теоретичні 
дослідження ХХІ 
століття: зб. наук. 
праць «ΛΌГOΣ». 
Вінниця : ГО 
«Європейська наукова 
платформа», 2019. Т.4. 
С. 7-10.
6.Откович К. 
Формування ідей 
національного 
фемінізму у творчості 
О. Теліги. / Откович 
Катерина // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету. – Львів : 
ВЦ ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – Вип. 
12. – С. 28–30.
7.Откович К. 
Сакральна архітектура 
в контексті зміни 
культурно-духовної 
парадигми. / Откович 
Катерина // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету ; відп. за 
випуск Л. Рижак. – 
Львів : Видавничий 



центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. –  С. 
29–30. 
8. Откович К. 
Гендерна 
проблематика в 
українському 
дискурсі. / Откович 
Катерина // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, О. 
Квас. – Дрогобич : 
ТзОВ «Трек-ЛТД», 
2017. – С. 41–44.

          
Профорієнтаційна 
робота
Стажування терміном 
від 27 січня по 07 
лютого 2020 року  на 
курсах з підвищення 
кваліфікації та 
набуття цифрових 
компетенцій в ЛНУ.

Організаційна  работа:
Технічний редактор 
фахового видання 
Вісника ЛНУ Серія 
філософські науки. 
2015-2021рр.
     Громадська робота:
Співзасновник та член 
правління громадської 
організації 
«Центральне медіа» 
(2017-2021)
Координатор проекту 
«Живи і твори» за 
участі товариства 
УТОГу , ЛНУ та музеїв 
Львова 2020 р.

141753 Данилиха 
Наталія 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

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

1996, 
спеціальність: 

7.02030201 
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046076, 

виданий 
09.04.2008

7 Народна 
культура 
українців

Підвищення 
кваліфікації:
1.  НУ «Львівська 
політехніка», 
жовтень-листопад 
2017 р.; (220 год). 
Наказ № Р-13-14 від 
23.09.2017
2. Львівська 
комерційна академія. 
Жовтень-листопад 
2019 р.; (220 год.) 
Наказ № П -1456 від 
22.09.2019

Науково-педагогічне 
стажування:
Наукове стажування 
для освітян 
«Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності». 
Варшава, вересень 
2019 р. (120 год). № 
KW – 092019/039 
21.09.2019 Warszawa

П.2.
1.Данилиха Н. 
Спогади про 
дидаскала. // Вісник 
Львівського 



університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. -  
Випуск 51: пам’яті 
професора Степана 
Макарчука.  -  С. 48-
52.
2.Данилиха Н. Умови 
переселення українців 
з Польщі в західні 
області України у 
1944-1946 рр. // 
Ефективність 
державного 
управління. Збірник 
наукових праць 
Львівського 
регіонального 
інституту управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України 
/ За заг. ред. А. О. 
Чемериса. – Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 
2015/2016. – Вип. 46. 
– С. 153-162.
3. Данилиха Н., 
Пуківський Ю. 
Традиційна весняна 
календарна 
обрядовість українців 
Волині в контексті 
соціалізації молоді // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
культура і мистецтво. 
– Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. -  
Випуск 25  -  С. 24-33.
4.Данилиха, Н.Р. 
Формування етичних 
цінностей в Римській 
імперії як 
культурологічний 
феномен // Вісник 
КНУКІМ. Питання 
культурології. – Київ: 
КНУКІМ, 2020. – 
Випуск 36 – С. 166-176.
5..Данилиха Н.Р. 
«Чужі» серед «своїх». 
Доля депортованих 
українців із Польщі в 
УРСР //  The 5th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Fundamental and 
applied research in the 
modern world” 
(December 16-18, 2020) 
BoScience Publisher, 
Boston, USA. 2020. – 
P.324-332

П.3.
1. Міжнародні 
відносини (від 
початку XVII ст. до 
завершення Другої 
світової війни) : навч. 
посіб. / Гриньох Н. В., 
Гулай В. В., Данилиха 
Н. Р.; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-
т культури і мистецтв. 
— Львів: 
Ельґраф,2011.—231с.



2. Народна, елітарна 
та масова культура у 
соціальному дискурсі. 
Навч. посібник, 
Белінська Л., 
Данилиха Н., Глушко 
М., Шевчук А.В. Львів: 
Вид-во ЛНУ і. Франка, 
2019, 280 с. (частка 
авт.0,9 арк.)

П.5
Certyfikat jezyka 
polskiego. Poziom B2, 
KW-009|09|9 od 
21/09/2019

П.13.
1.Міжнародні 
відносини та світова 
політика. Ч. 2:  
методичні 
рекомендації до курсу 
для студентів напряму 
6.030204   
«Міжнародна 
інформація» / 
Укладачі: Гулай В.В.,  
Данилиха Н. Р., Лунь 
Ю. О., Родик Г. Ю. - 
Львів:  Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2014. – 
64 с.
2.Основи геополітики: 
методичні 
рекомендації до курсу 
для студентів 
спеціальності 
7.0302040  
«Міжнародна 
інформація» / 
Укладачі: Гулай В. В., 
Данилиха Н. Р., Лунь 
Ю. О., Родик Г. Ю. - 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2014. – 65 
с.
3.Збірник тестових 
завдань для студентів 
спеціальності 
«Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності». 
Козаренко О.В., 
Белінська Л.С., 
Данилиха Н.Р., 
Максимчук М.В., 
Герасименко О.В., 
Шевчук А.В., Львів: 
Вид-во ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. 410 с.
(0,5 д. арк.)

П.14
Кураторство 
студентським гуртком 
«Діалог культур» 
2016-2019, підготовка 
студентів до 
студентських 
наукових 
конференцій, 
керівництво 
публікаціями 
студентів, що ввійшли 
до збірника 
студентських робіт.

П.15.



1.Данилиха Н. Р. 
Соціальна адаптація 
українців із Польщі в 
УРСР 1940-50 років 
(на матеріалах 
Західних областей 
України)». // 
Депортації лемків з 
рідних земель: минуле 
та майбутнє (Д0о 70-
річчя трагедії та 20-
річчя музею): за 
матеріалами 
Загальноукраїнської 
наукової конференції. 
– Монастириська: 
ВМТ, 2015. – С. 29-35.
2.Данилиха Н, 
Гриньох Н. Політичні 
аспекти та соціально-
побутові і 
демографічні 
наслідки переселення 
українців із Польщі в 
Україну. // 
Депортації, примусові 
переселення в житті 
народів, у долі людей 
людей: матеріали 
Міжнародного 
круглого столу. – 
Київ: б/в, 2016. – С. 
45-50.

П.16
член ICOMOS Україна 
(Міжнародна рада з 
охорони пам»яток та 
історичних місць)

П.18
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

89900 Белінська 
Людмила 
Семенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000323, 
виданий 

26.03.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006943, 
виданий 

18.02.2003

21 Організація 
конгресового і 
ділового 
туризму

Підвищення 
кваліфікації (ФПК, без 
відриву від 
навчального процесу)  
Віденський 
університет, Інститут 
Центрально-Східної 
Європи, програма і 
звіт про стажування, 
2013, «Українська 
еміграція в Австрії 
1919-39 рр.)
Науково-педагогічне 
стажування  
Університет м. Жешув, 
РП, «Культура 
польсько-українського 
пограниччя» 18.04.-
25.04.2016 р., наказ 
№1336 від 25.04. 2016 
р.

П.1. 
Белінська Л.С., 
Кукурудза С.І. 
Анатолій Вахнянин – 
педагог-географ, 
вчений, громадський 
діяч / Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Географічна. Вип.53. 



С.13-23. (Scopus)

П.2. 
1. Белінська Л.С. 
Українець у 
галицькому «Сибіру»: 
штрихи до портрета 
Володимира 
Навроцького (1847-
1882) Вісник ЛНАУ. 
Серія Гуманітарні 
дисципліни. Львів, 
2013. №. 24. С. 61-72.
2.Белінська Л. Зміна 
поколінь та традицій у 
інтелігентських колах 
Східної Галичини у 
першій половині ХХ 
століття (Григор 
Лужницький) 
УКРАЇНСЬКА 
КУЛЬТУРА: 
МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
Науковий збірник / 
Рівне, 2019. С. 25-31.
3. Белінська  Л. 
Семіосфера культури 
шляхетського 
середовища та її 
динаміка на початку 
ХХ століття. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Мистецтвознавство. 
Вип. 20. Львів, 2019. С. 
29-35.
4.Белінська  Л. Степан 
Рудик у громадсько-
політичному житті 
Галичини першої 
половини ХХ ст. / 
Наукові записки 
Вінницького 
педуніверситету ім. М. 
Коцюбинського. Серія 
історична. Вип. 32. 
Вінниця, 2020. С. 18-
25.
5.Белінська  Л. Жіноча 
преса: етнографічний 
VS політичний чин (на 
прикладі журналу 
«Нова Хата») / 
Українське 
літературознавство. 
Вип.85. Львів, 2020. 
http://publications.lnu.
edu.ua/collections/inde
x.php/ukrliterary/issue
/view/197

П.3.
1. Белінська Людмила. 
Іван Теодор 
Рудницький: життя на 
тлі історії: 
монографія. 
Львів,Астролябія,2006
.215с. 
2. Белінська Людмила. 
Експлікація родинної 
традиції у 
громадянському 
дискурсі Галичини: 
монографія. Львів, 
«Простір М», 2012, 
375 с.
3. Белінська Людмила. 
Національна пам'ять 
української діаспори 



США: 
просопографічний 
аспект: монографія, 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015, 276 с.
4. Белінська 
Людмила. Українці 
польської культури: 
Борис Лятошинський 
/ Борис 
Лятошинський. Іn 
memoriаm. 
Колективна 
монографія. Мюнхен, 
Український Вільний 
Університет, 2018.–
С.62-70.
5. Белінська Л.С. Від 
культурного шоку до 
порозуміння: 
соціокультурна 
діяльність 
наддніпрянських 
політичних емігрантів 
у Львові на початку 
ХХ ст. / Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності. 
Колективна 
монографія. – Львів, 
Сполум, 2018. – С. 58-
69.
6.Основи наукових 
досліджень [Текст]: 
навч.- метод. посібник 
для студ. ф-ту 
культури та мистецтв 
/ Р. Крохмальний та 
ін. Львів, 2020 р.

П.14.
Керівник науково-
методичного семінару 
культури і мистецтв. 

П.18
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

132019 Бунь 
Вікторія 
Вікторівна

Доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
політичної 
науки, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

040301 
Політологія

8 Політологія 1 Бунь В. Теоретичні 
підходи до аналізу 
електорального 
вибору / В. Бунь // 
Вісник
Львівського 
національного 
університету. Серія : 
філософсько-
політологічні студії. – 
2013. –
Вип. 3. – С. 200–212. 
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/3_2016/23.pdf
2 Бунь В. Стан 
дослідження чинників 
електорального 
вибору в Україні та 
Росії:
операціоналізація 
ключових понять 
електоральних теорій 
/ В. Бунь // Вісник 
Львівського
національного 



університету. 
Філософсько-
політологічні студії. – 
2014. – Вип. 4. – С. 71–
80.
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/4_2016/10.pdf
3. Бунь В. Побудова 
інтегративних 
моделей 
електорального 
вибору на основі 
методології
“лійки причиновості” 
/ В. Бунь // Вісник 
Львівського 
національного 
університету.
Філософсько-
політологічні студії. – 
2014. – Вип. 5. – С. 
177–188. http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/5_2016/22.pdf
4 Бунь В. 
Детермінанти 
електорального 
вибору: раціонально-
інструментальний 
підхід /
Бунь В. // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка.
Серія 22. Політичні 
науки та методика 
викладання 
соціально-політичних 
дисциплін. – 2015.
– Вип. 17. – С. 53–58. 
http://kpn.npu.edu.ua/
images/files/visnuk%20
17%20new.pdf
5 Бунь В. Теоретичне 
визначення форм 
електоральної 
суб’єктності / Бунь В. 
// Вісник
Львівського 
національного 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії. – 
2015. – Вип. 6.
– С. 286–294. 
http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archi
ve/6_2016/35.pdf
6 Бунь В.В. Еволюція 
поглядів на державу 
та політику у 
джерелах політичної 
думки
Стародавнього Єгипту 
// Вісник Львівського 
національного 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії. – 
2019. – Вип. 23. – С. 
108–115.

7 Бунь В.В. 
Формування 
електоральних 
преференцій виборців 
в Україні: вплив
інституційного 



дизайну та ефектів 
виборчих систем // 
«Гілея: науковий 
вісник» : зб. наук.
праць. – К., 2019. – 
Вип. 144. – С. 27–32.
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Якимович Б. З. 
Плаґіат не має 
терміну давності. 
[Василенко М. «Іван 
Франко: Поступ ідеї»] 
// Український 
історичний журнал. – 
2017. – № 1. – С. 183–
197. Якимович Б. З. 
Генерал Тарас 
Чупринка (Роман 
Шухевич): теорія і 
практика повстанської 
війни // 
Східноєвропейський 
Історичний 
Вісник=East European 
Historical Bulletin/ 
Спец. випуск 
ІІ=Special issue ІІ. – 
Дрогобич, 2017. – С. 71 
– 84. Якимович Б. З. 
“Wielka utrata” : Adam 
Mickiewycz i 
kontrowersia Iwana 
Franki // Київські 
Полоністичні Студії. – 
Т. ХХІХ: Іван Франко і 
польська культура. – 
Київ, 2017. – С.110–
126. Польською 
мовою. Якимович Б. 
З. Генерал Тарас 
Чупринка (Роман 
Шухевич): теорія і 
практика повстанської 
війни / Б. З. 
Якимович // 
Східноєвропейський 
Історичний 
Вісник=East European 
Historical Bulletin. 
Спец. випуск 
ІІ=Special issue ІІ. – 
Дрогобич, 2017. – С. 71 
– 84. Світлий образ 
видатного українця: 
до історії пам’ятної 
медалі Юрія 
Котермака-Дрогобича 
та подій 
«навколомедальних» 
// Донецький Вісник 
Наукового товариства 
ім. Шевченка. Історія, 
музейна справа, 
літературознавство, 
портрет сучасного 
Донбасу. – Т. 43. – 
Донецьк, 2017. – С. 
127–141. Якимович Б. 
З. [рецензія] / Б. З. 
Якимович // Наукові 
зошити історичного 
факультету 
Львівського 
університету. Збірник 
наукових праць. Вип. 
18. – Львів, 2017. – С. 
348–354. – Рец на кн.: 
Музика М. І., 
Пальваль А. М., 
Потєхін П. Г. Савур-
Могила. Військові 
щоденники / Максим 



Музика. Спогади про 
Савур-Могилу; Андрій 
Пальваль. Літо 2014 
року. Оборона Савур-
Могили. Записки 
програміста. 
Відпустка; Петро 
Потєхін; пер. з рос. С. 
А. Заяць. Мої спогади 
про війну, якої немає 
/ Худ. оформ. Н. В. 
Величко. – Харків: 
Фоліо. – 2017. – 316 с.; 
іл.
1. Якимович Б. Іван 
Франко-видавець: 
Книгознавчі та 
джерелознавчі 
аспекти / Богдан 
Якимович. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2006. – 691 с. 
2. Якимович Б. Книга, 
просвіта, нація: 
Видавнича діяльність 
Івана Франка у 70–80 
роках ХІХ ст. / Б. 
Якимович. – Львів : 
Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича 
НАН України, 1996. – 
307 с. : іл. 3. Якимович 
Б. Збройні сили 
України : нарис історії 
/ Б. Якимович. – Львів 
: Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича 
НАН України, 1996. – 
359 с. 4. Бурячок А. 
Російсько-український 
словник для 
військовиків. Майже 
32 тис. слів і 
словосполук / 
Бурячок А, Демський 
М., Якимович Б. – 
Київ : Варта, 1995. – 
384 с. Якимович Б. 
Бібліотечне та 
бібліологічне 
краєзнавство / Б. 
Якимович // 
Історичне 
краєзнавство. 
Напрями та методи 
історико-краєзнавчих 
досліджень: курс 
лекцій / В. Є. Голубко, 
А. В. Середяк, Р. Я. 
Генега та ін. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – С. 
172–202. 5. Історія 
України / авт. кол.: В. 
Баран, Ю. Зайцев 
(керівник авт. кол.), Б. 
Якимович [та ін.]. – 2-
е вид., зі змінами. – 
Львів : Світ, 1998. – 
488 с. – Розділи: 
Культура України ХV–
XVII ст.: с. 151–164; 
Національно-
культурне 
відродження: с. 422–
429; Культура та 
духовність: с. 450–
462.центр, Львів. обл. 
відділення Товариства 
зв’язків з українцями 



за межами України, 
Наукова фундація 
Андрія Чайковського. 
– Львів : [б. в.], 2014. – 
1096 с. 6. Якимович Б. 
Українська військова 
та воєнна історія / Б. 
Якимович. – Львів : 
НАСВ, 2015. – Ч. І: 
Події, постаті, 
символи : збірка наук. 
пр. – 231 с. ; Ч. ІІ: 
Нехай вічна буде 
слава…: збірка наук. 
пр. – 216 с. 1. 
Якимович Б. Україна 
та українці: події 
далекі і близькі. 
Вибрані праці / Львів. 
нац. ун-т імені Івана 
Франка, Ін-т 
українознавства імені 
Івана Крип’якевича 
НАН України, 
Академія сухопутних 
військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного, 
Науковий
1. Каліщук О. Роль 
галицької інтелігенції 
в національно-
культурному 
відродженні українців 
Волині (1914–1918 
роки). Спеціальність 
07.00.012 – Історія 
України. Дисертація 
захищена 29 квітня 
2003 р. на засіданні 
спеціалізованої ради Д 
35.222.01 в Інституті 
українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН 
України та Інституту 
народознавства НАН 
України; 2. Седляр О. 
Громадсько-політична 
діяльність Андрія 
Чайковського. 
Спеціальність 07.00.01 
– історія України. 
Дисертація захищена 
11 травня 2005 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.12 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка; 3. 
Кобрин Н. Музична 
культура Галичини та 
її роль у розвитку 
національного руху 
(1890 рр.–1939 р.). 
Спеціальність: 
07.00.01 – Історія 
України. Дисертація 
захищена 11 2010 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.222.01 в 
Інституті 
українознавства ім. 
І.Крип’якевича НАН 
України та Інституті 
народознавства НАН 
України; 4. Мельник 
В. Громадсько-
політична діяльність 
Теофіла 



Окуневського. 
Спеціальність: 
07.00.01 – Історія 
України. Дисертація 
захищена 5 червня 
2012 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.12 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка; 5. 
Шиян Л. 
Національний 
заповідник «Замки 
Тернопілля» як 
осередок історичних 
студій та збереження 
та історико-
архітектурних 
пам’яток. 
Спеціальність: 
07.00.01 – Історія 
України. Дисертація 
захищена 30 червня 
2015 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.051.12 у 
Львівському 
національному 
університеті ім. Івана 
Франка.
Дійсний член 
Наукового товариства 
ім. Шевченка.
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Романа 
Романівна

Доцент, 
Суміщення

Кафедра 
фізичного 
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спорту

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 

фізичної 
культури, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

, Атестат 
доцента 12ДЦ 

016250, 
виданий 

22.02.2007

17 Фізичне 
виховання

Сіренко Р.Р. 
Удосконалення 
фізкультурно-
виховної діяльності у 
закладах вищої освіти 
України : 
[монографія] / Р.Р. 
Сіренко. – Дрогобич : 
Коло, 2019. – 308 с.
Спорт у вищих 
навчальних закладах : 
[навч. посібник] / 
[Сіренко Р.Р., Семен 
Б.В., Нікітенко С.А. та 
ін.] ; за заг. ред. Р.Р. 
Сіренко. – Дрогобич : 
Коло, 2019. – 420 с.
Sirenko Romana. The 
socio-psychological 
aspects of the 
pedagogical influence 
on the physical 
education of students in 
the university education 
system / Romana 
Sirenko, Marek 
Lewandowski // 
Gospodarka, rynek, 
educacja (Economy, 
market, aducation) : 
Wyzcza Sckola 
Zarzadzania 
“Educacja”. – Volumen 
19. – №3. – 2018. – P. 
27–34.
Sirenko Romana. 
Administrative aspects 
of the state social-
humanitarian policy in 
the educational sphere 
among countries of 
transformation type / 
Romana Sirenko // 
Science and education a 
new demention. 



Humanities and social 
sciences. – VII(32), 
Issue 129, 2019 feb. – P. 
95–98. 
https://doi.org/1.31174/
SEND-HS2019-
192VII32-22
Сиренко Р. 
Деятельность 
физкультурно-
спортиваных общест 
как субъектов 
государственного 
регулирования 
оздоровительно-
воспитательной 
работы / Р. Сиренко 
// Legea si viata. – Nr. 
5/2 (329). – Moldova, 
2019. – P. 167 – 171.
Сіренко Р.Р. 
Педагогічна 
технологія управління 
процесом формування 
особистості студента 
засобами фізичної 
культури / Р.Р. 
Сіренко, С.С. Матула, 
Л.І. Бітківська // 
Гуманітарний вісник 
ПолтНТУ ім. 
Ю.Кондратюка : зб. 
наук. праць. [ред. кол.; 
гол. ред. Л. М. 
Рибалко]. – Полтава : 
ПолтНТУ імені Ю. 
Кондратюка, 2018. – 
Вип. 4. – С. 26–36.
Сіренко Р. 
Соціалізація молоді 
України в сфері 
масового спорту / Р.Р. 
Сіренко, Г.П. Куречко, 
О.Ф. Павлишин // 
Науковий журнал 
“Молодий вчений”. – 
№ 4.1. (68.1), 2019. – 
С. 32–35.
Сіренко Р. Уніфікація 
механізмів 
державного 
регулювання 
фінансово-
економічного 
забезпечення 
розвитку системи 
масового спорту в 
Україні / Р. Сіренко // 
Держава та регіони. 
Серія : Державне 
управління. – №4 
(64). – Запоріжжя, 
2018. – С. 161–166.
Сіренко Р. Соціально-
філософський базис 
феномену спорту та 
фізичної активності в 
суспільстві у контексті 
національного 
державотворення / Р. 
Сіренко // Публічне 
управління і 
адміністрування в 
Україні : науковий 
журнал. – Вип. 9. – 
Одеса : 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2019. – С. 
67–70.



Сіренко Р. Фізична 
активність у 
суспільстві як 
стратегічний напрям 
державної 
гуманітарної політики 
в умовах глобалізацій 
них викликів / Р. 
Сіренко // Науковий 
журнал “Вчені 
записки Таврійського 
нац. ун-ту ім. В.І. 
Вернадського”. – 
Серія : Державне 
управління. – Том 30 
(69). № 12019. – Київ, 
2019. – C. 97–101.

194510 Андрущак 
Оксана 
Всеволодівн
а

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

16 Іноземна мова 1. Andruschak O., Fitio 
T., Kaluzhna H., 
Devlysh I. Writing 
Groups for Junior 
Scholars and University 
Teachers: Ukrainian 
Experience/ [Kaluzhna 
H., Fitio T., Andruschak 
O., Devlysh I.]: 
European Writing 
Centers association 
Conference [“Crossing 
National Boundaries 
and Linguistic Borders: 
(Re)Thinking and 
(Re)Situating the 
Writing Center and 
WAC Connection in 
Europe and Beyond”], 
(Paris, The American 
University of Paris, May 
24-28), p.51-522. 
Andruschak O., Fitio T., 
Kaluzhna H., Devlysh I. 
Ukrainian students as 
writers: a solitary 
endeavour or 
collaboration?/ T. Fitio, 
H. Kaluzhna, O. 
Andruschak, I. Devlysh 
// EATAW Conference-
2011 [“The Role of the 
Student Experience in 
Shaping Academic 
Writing Development in 
Higher Education”], 
(University of Limerick, 
Ireland, June, 29 – 
July, 1 2011): P. 112.

122316 Козаренко 
Олександр 
Володимиро
вич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 002264, 

виданий 
10.04.2002, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003076, 
виданий 

28.04.1993, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002399, 
виданий 

27.06.1995, 
Атестат 

професора ПP 
002288, 
виданий 

19.06.2003

23 Філософія 
мистецтв

Стажування:
 (ФПК, без відриву від 
навчального процесу) 
Український Вільний 
Університет (Мюнхен, 
Німеччина) січень-
лютий 2015, програма 
і звіт про стажування, 
«Український 
музичний модернізм»

П.2.
1. Козаренко О. В. 
Тарас Шевченко та 
Микола Лисенко: 
акмеологічний рівень 
спілкування 
особистостей  // // 
Вісник Львівського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Львів, 2015. – Вип. 15 
– С. 20-24



2.Козаренко О. В. 
Композиторські 
прозріння У творчості 
Михайла Вербицького 
// Вісник 
Прикарпатського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Івано-Франківськ, 
2015. – Вип. 32 – С. 
169-171.
3. Козаренко О. В. 
Жанрово-стильові 
передбачення у 
творчості Михайла 
Вербицького //Вісник 
НТШ, 2015, – №53-54 
– С. 43-45.
4. Козаренко О. В. Про 
деякі універсалії 
музичного світу 
Бориса 
Лятошинського 
//Вісник Львівського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Львів, 2015. – Вип. 16 
– С. 33-37
5. Козаренко О. В.,
С. Людкевич та 
лінгвістична 
свідомість модернізму 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Львів,2018. – Вип. 18. 
– С. 247-253.

П.8.
Головний редактор 2-
х періодичних 
спеціалізованих 
видань факультету 
культури і мистецтв

П.10.
Робота на посаді 
декана факультету 
культури і мистецтв 
(2010-2015 рр.), 
завідувача кафедри 
філософії мистецтв 
(2011-2020 р.р.)

П.11.
1.Керівник 15 
кандидатських 
дисертацій 
(захищених)
2.Член двох 
Спеціалізованих 
Вчених Рад по захисту 
дисертацій на 
присвоєння вченого 
ступеня кандидата 
наук

П.16.
Член Національної 
спілки композиторів 
України та Асоціації 
«Нова Музика». 
Секретар Правління 
НСКУ(з грудня 2010).
Дійсний член 
Наукового Товариства 
ім.  Тараса Шевченка.
Голова Музикознавчої 
комісії  (2002 р.).

П.18.



Лауреат 
композиторських 
премій ім. Л. 
Ревуцького (1996р.),  
ім. М. Лисенка 
(2001р.), ім. Б. 
Лятошинського 
(2012р.), ім. С. 
Людкевича (2007р.)
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

71544 Сирота Лілія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010062, 
виданий 

11.04.2001

6 Музеєзнавство, 
пам'яткознавст
во 

Підвищення 
кваліфікації
Навчання в 
аспірантурі (денна 
форма навчання) 
Інституту 
українознавства НАН 
України (м. Львів) з 
жовтня 1994 р. по
вересень 1997 р.

Стажування
1.Стажування в 
Інституті наукової 
інформації і 
бібліотекознавства 
Вроцлавського 
університету за 
програмою обміну 
між викладачами 
(листопад 2015, наказ 
№ 4140 ЛНУ імені 
Івана Франка від 0. 10. 
2015 р.).
2.Стажування в 
Ягеллонському 
університеті за 
програмою обміну 
між викладачами 
(березень 2017, 
грудень 2019).
3.Стажування у 
Державній науковій 
бібліотеці м. Пряшів 
(Словаччина), термін: 
01.03.2018 - 
01.04.2018, наказ ЛНУ 
імені Івана Франка № 
734 від 02.03.2018 
"Про службове 
відрядження",
4.Курси професійної 
майстерності ЛНУ 
імені Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(листопад 2020, січень 
2021).

П.1.
Syrota L. Presentation 
activities of the Lviv 
literary and art 
associations at the 
beginning of the 1920s 
// Культура і 
мистецтво у сучасному 
світі. 2020. № 21. С. 
251–263. URL: 
file:///C:/Users/Samsu
ng/AppData/Local/Te
mp/208265-469529-1-
PB.pdf



П.2.
1.Syrota L. Presentation 
activities of the Lviv 
literary and art 
associations at the 
beginning of the 1920s 
// Культура і 
мистецтво у сучасному 
світі. 2020. № 21. С. 
251–263.
2.Сирота Л. 
Електронні 
бібліотеки: проблеми 
доступу до інформації 
// Бібліотечний 
Меркурій. 2019. № 2 
(22). С. 230–243.
3.Syrota L. Electronic 
repositories in Ukraine 
and world: state and 
prospects  // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. – 2018. 
– № 3. – С. 139–142
4.Syrota L. «The Tiny 
Library» (1877–1880) I. 
Franko’s as one an 
example of a successful 
communicative 
interaction in a cultural 
context // Образ. – 
2018. — № 1 (27). – С. 
161–169.
5.Сирота Л. 
Академічний стиль, 
цікаві ідеї та новітні 
технології / Лілія 
Сирота ; у співавт. // 
Вісник Книжкової 
палати. – 2014. – № 
10. – С. 48–49.
6.Сирота Л. 
Літературні матеріали 
газети «Діло»: 
особливості добору і 
групування /Лілія 
Сирота // 
Журналістика : наук. 
зб. / Київ. нац. ун-т 
імені Тараса 
Шевченка, Інститут 
журналістики ; 
редкол.: Н. М. 
Сидоренко (гол. ред.) 
[та ін.]. — Вип. 10(35). 
— Київ : [б. в.], 2011. — 
С. 49–65.
7.Сирота Л. Видання 
творів Тараса 
Шевченка в Галичині і 
праць про нього у 
Галичині 1914 р. // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Серія мист-ство / ред. 
кол.: О. В. Козаренко 
(гол. ред.) та ін.  – 
Львів : Вид. центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – Вип. 
15. – С. 202–210.
8.Сирота Л. 
Навчальна 
дисципліна «Загальне 
книгознавство»: 
особливості 
викладання і 
засвоєння // Вища 
освіта України. – 2015. 
– № 2 (57). – С. 66–73.



П.3.
1.Syrota L. The role of 
technology in the socio-
economic development 
of the postquarantine 
world: collective 
monograph / Liliia 
Syrota; ed. by 
Magdalena Gawron-
Łapuszek, Andrii 
Karpenko. Katowice: 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2020. Pp. 
382–398. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology. 
Monograph 42.

П.13.
1.Сирота Л. 
Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографія : зб. 
тестових завдань для 
комплексної 
перевірки знань 
студентів / у співавт. ; 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – Львів : [б. 
в.], 2013. – С. 245–252.
2.Сирота Л. 
Інформаційна справа, 
книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство : 
зб. тестових завдань 
для комплексної 
перевірки знань 
студентів / у співавт. ; 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. – С. 234–252, 
263–281, 309–335.
3.Сирота Л. Лекційні 
матеріали до 
навчальної 
дисципліни «Загальне 
книгознавство» // 
Педагогічна думка. – 
2015. – № 2. – С. 28–
34.

П.15.
1.Сирота Л. 
Збереження 
культурної спадщини 
в Україні: 
використання 
цифрових технологій 
// “Ştiinţă, educaţie, 
cultură”, conferinţă 
ştiinţifico-practică 
internaţională (2020 ; 
Chişinău).Conferinţa 
ştiinţifico-practică 
internaţională “Ştiinţă, 
educaţie, cultură” = 
Международная 
научно-практическая 
конференция “Наука, 
образование, 
культура” : Сборник 
статей / науч. ком.: 
Захария С. К. 
(председатель) [и др.]. 



– Комрат: КГУ, 2020 
(Tipogr. “A&V 
Poligraf”). Т. 1 : 
Экономические науки. 
Сельское хозяйство и 
перерабатывающая 
промышленность. 
Информационные 
технологии, 
математика и физика 
/ сост.: Т. И. 
Раковчена, Р. Н. 
Коврикова. – 2020. – 
С. 506–509.
2.Сирота Л. Б. 
(співавт.) Бібліометрія 
документних потоків: 
організаційний аспект 
/ Ганна Ярославівна 
Стефура, Лілія 
Богданівна Сирота // 
Інноваційний 
розвиток науки нового 
тисячоліття: 
Матеріали: в 2 ч. – 
Херсон: Молодий 
вчений, 2018. – Ч. 2. – 
C. 33–36.
3.Сирота Л. (у 
співавт.) 
Соціокультурний 
менеджмент в 
контексті 
забезпечення 
соціальних прав 
молоді в Україні / 
Сирота Л. Б., Сало Ф. 
В. // Гармонізація 
законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу: 
збірник тез науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
лютого 2020 р.). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 
університет, 2020. С. 
87–90.
4.Syrota L. The Use 
Sociological Research at 
Cultural Institutions: 
Designing and Conduct 
Focus Group. In: 
Topical issues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
5th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2020. 
Pp. 144–155.
5.Сирота Л. Молодь і 
сучасне суспільство: 
особливості ціннісних 
пріоритетів // 
Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-
т культури і 
мистецтв.– Київ : 



Видавничий центр 
КНУКіМ, 2020. – С. 
224–229.
6.Сирота Л. Молодь і 
сучасне суспільство: 
формування 
патріотичних 
цінностей // 
Ольвійський форум – 
2020 : стратегії країн 
Причорноморського 
регіону в 
геополітичному 
просторі : XІV 
Міжнар. наук. конф. 
м. Миколаїв : 
програма та тези : II 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 4 червня 2020 
р., «Залучення 
патріотично активної 
молоді до розвитку 
громадянського 
суспільства як чинник 
соціальної безпеки 
України» / Чорном. 
нац. ун-т ім. Петра 
Могили. – Миколаїв : 
Вид-во ЧНУ ім. Петра 
Могили, 2020. – С. 
143–146.
7.Syrota L. Translation 
and perception of 
editions of Polish 
writers by the 
Ukrainian figures of 
Galicia late XIX – 1939 
as an important 
component of the 
receiving modern 
context / Lilija Syrota 
// Międzynarodowa 
konferencja naukowa 
«Książka, prasa, radio, 
film i biblioteki w 
kształtowaniu 
dziedzictwa 
kulturowego II 
Rzeczypospolitej»: 
księga abstraktów. – 
[Warszawa, 2018]. – S. 
39.

П.17.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю:
1.1997–2003 – 
завідувач відділу 
Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана 
Франка.
2.2003–2013 – 
науковий 
співробітник ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника.

П.18.
Наявність досвіду
керівництва
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

339156 Шевчук 
Андрій 
Володимиро
вич

старший 
викладач, 
Основне 
місце 

Факультет 
культури і 
мистецтв

14 Історія 
зарубіжної 
культури

П.3.
1. Шевчук А. В. Роль 
молодіжних 
організацій у 



роботи культурній політиці 
українського 
суспільства / 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності: 
колективна 
монографія. – Львів : 
Растр-7, 2018. – С. 36-
44.
2.Народна, елітарна та 
масова культура у 
соціальному дискурсі. 
Навч. посібник, 
Белінська Л., 
Данилиха Н., Глушко 
М., Шевчук А.В. Львів: 
Вид-во ЛНУ і. Франка, 
2019, 280 с.

П.15.
1 Шевчук А. 
В..Проблема пошуку 
ідентичності 
радянської людини. 
Збірка матеріалів 
науково-технічної 
конференції 
викладачів та 
працівників ІПАТ при 
НУ „Львівська 
Політехніка”, 
березень, 2007. (у 
співавторстві).
Л.– Львів, 2019. –  202 
с.
2. Шевчук А. В. Роль 
молодіжних 
організацій у 
культурній політиці 
українського 
суспільства / 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності: 
колективна 
монографія. – Львів : 
Растр-7, 2018. – С. 36-
44.
3. Проблеми сучасної 
філософії / [О. П. 
Тімченко, І. В. Козій, 
М. А. Пігош та ін.]. – 
Львів: Львівський 
торговельно-
економічний 
університет, 2020.

П.18.
Наявність досвіду
керівництва
курсовими роботами
та практикою.

365556 Гнаткович 
Оксана 
Дмитрівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

Географія, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 008712, 

виданий 
09.10.1995, 

Атестат 
доцента ДЦ 

31 Науковий 
семінар

Підвищення 
кваліфікації керівних, 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
кадрів освіти в 
Університеті 
менеджменту освіти 
НА педагогічних наук 
України, м .Київ 
(свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації
12 СПВ 141770, 
19.06.2015р)

Науково-педагогічне 
стажування:



008049, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 011167, 

виданий 
15.12.2015

 «Інноваційні освітні 
технології: 
Європейський досвід 
та його впровадження 
у підготовку фахівців з 
економіки та 
управління» за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент» в 
обсязі 5 кредитів ECTS 
у Вищій школі бізнесу 
та підприємництва, м. 
Островець, Польща за 
підтримки 
Причорноморського 
науково-дослідного 
інституту економіки та 
інновацій. Сертифікат 
та довідка № 82/01-20 
від 31.01.2020 р.

П.1.
1.G.A. Kulakhmetova, 
O.D.Hnatkovych, A.V. 
Rusnak, N. A. 
Shcherbakova. The Way 
to the Leading Positions 
in World Tourism: Case 
Study of Kazakhstan 
Journal of 
Environmental 
Management and 
Tourism, Vol. 9, No. 6, 
2018, pp. 1289-1295. 
(Scopus)

П.2.
1. Гнаткович О.Д. 
Економіко-правові 
чинники 
неефективного 
формування 
екологічного 
страхування в Україні. 
Ефективна економіка 
[Електронне наукове 
фахове видання]. – К.:  
РВПС України НАН 
України, 2016. –№1: 
http : //w.w.w. 
economy. Nayka. 
com.ua.
2. Гнаткович О.Д., 
Завальницька Н.Б. 
Управління сталим 
розвитком  туризму 
Інфраструктура ринку  
[Електронний 
фаховий науково-
практичний журнал] 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 2016. -  
Випуск 2.  – Одеса:  
www.market-infr.od.ua.
3. Гнаткович О.Д. 
Подолання 
туристичної бідності в 
Україні. Економіка та 
суспільство 
[Електронне наукове 
фахове видання]. – 
Мукачево, 2017. –№9: 
http : // 
economyandsociety.in.u
a.
4. Гнаткович О.Д., 
Гриньох Н.В.  Оцінка 
привабливості 
туристичних ресурсів 



Карпатського регіону
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки 
[Електронне наукове 
фахове видання]. – 
Миколаїв, 2017. - № 
17: http : 
nauka@global-
national.in.ua
5. Гнаткович О.Д., 
Простоніс Н.Ю., 
Оленчин Ю.Ю.  
Конкурентна  
стратегія  готельного  
господарства  
м.Львова. 
Приазовський 
економічний вісник 
[Електронне наукове 
фахове видання]. – 
Запоріжжя:  2019. -  
Випуск 5(15): – www. 
journal@pev.kpu.zp.ua

П.3.
1. Розвиток економіки 
України під впливом 
економічних, 
соціальних, 
технологічних та 
екологічних трендів. – 
Запоріжжя, 2015. –  
415 с.  
2. Sozioökonomische 
und rechtliche faktoren 
der sozialen 
entwicklung unter den 
bedingungen der 
globalisierung. -  
Monograph. – Steyr, 
Austria, Bänd 1. 2018. – 
459 с. (State regulation 
and strategies for 
tourism development in 
Ukraine)
3.Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності. 
Колективна 
монографія. –Львів, 
2018. –  207 с.  
(Особистий внесок: 
Розділ Культурний 
туризм як важливий 
чинник розвитку 
соціокультурного 
середовища)
4. 
Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von 
wirtschaftlichen 
Systemen in den Zeiten 
der Neo-
Industrialisierung.  
Collective monograph. 
Verlag SWG imex 
GmbH, Nuremberg, 
Germany, 2020. – 715 
с. (Особистий внесок: 
Розділ 
Пoзицioнувaння тa 
бренд – менеджмент 
пiдприємcтв 
гoтельнoго бiзнеcу)

П.5.
1.Участь в якості 
експерта у 2017 р.  у 
Міжнародному 
проекті



(nr. 
INT|EK|PO|3|I|B|0097
) «Jedność w 
różnorodności. 
Edukacja 
międzykulturowa na 
wspólnym obszarze  
polsko-słowackiego 
pogranicza»  
współfinansowanego ze 
środków Unii 
Europejskiej z 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  oraz z 
budżetu państwa w 
ramach Program 
Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020.
2.Учасник у 2019 р. 
тренінгу «Добре 
урядування у ЄС і 
уроки для України: від 
розробки політик до їх 
реалізації», 
організованого 
Центром досконалості 
ім. Ж.Моне 
«Західноукраїнський 
дослідницький центр 
з європейських 
студій» (тривалість 
навчання – 32 
академічні години). 
Отриманий 
сертифікат.
3. Участь у проекті  
малої демократії у 
сфері  освіти культури 
від  Посольства США в 
Україні  «Українсько-
американська зимова 
школа " Успішна 
жінка в бізнесі "
(01.09.2019 р. – 28.02. 
2020 р.) та 
Спікерській програмі 
для  «Українсько-
американської 
зимової школи  " 
Успішна жінка в 
бізнесі " (01.10.2019 р. 
– 15.03.2020 р.).
4.Учасниця проєкту 
Модуль Жана Моне в 
рамках програми ЄС 
ЕРАЗМУС+
2020-2023 р.р. 
««Ревіталізація міст - 
досвід ЄС для 
України»
(EUREVIT)»

П.7.
1. Участь у роботі 
Всеукраїнської 
апеляційної комісії по 
дисертаційній роботі 
Мінакової Т. П. на 
тему «Система 
менеджменту якості 
освітніх послуг з 
підготовки фахівців 
для туристичних 
підприємств», поданій 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 – економіка 
та управління 



підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)

П.10.
 Робота на посаді 
завідувача кафедри 
менеджменту та 
комерційної 
діяльності 
Львівського інституту 
економіки і туризму у 
2013-2015 р.р., 2017 р.

П.11.
1.Член 
Спеціалізованої 
Вченої Ради Д 
36.814.02 у ЛНАУ по 
захисту дисертацій на 
присвоєння вченого 
ступеня кандидата 
економічних наук та 
доктора економічних 
наук 2.Офіційний 
опонент 7-х 
здобувачів на 
присвоєння вченого 
ступеня кандидата 
економічних наук.

П.14.
 Керівництво 
студенткою, яка 
зайняла призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Управління 
програмами і 
проектами». 
Призовий диплом ІІІ 
ступеня  (2018 р.)

П.15.
1.Hnatkovych O., 
Smolinska S. 
Management of 
financial collateral 
tourist activitie 
International  journal 
of new economics and 
social sciences. – № 2 
(2) . – Świnoujście,  – 
2015. – p. 17-22. 
(Google Scholar, DOI)
2. Zarządzanie 
zrównoważonego 
rozwoju turystyki w 
kontekście współpracy   
transgranicznej. 
Jedność w 
różnorodności. 
Edukacja 
międzykulturowa na 
wspólnym obszarze  
polsko-słowackiego 
pogranicza: materialy 
Międzynarodowej 
Konferencii Naukowej. - 
PWSTE,  Jaroslaw, 
2017 – 343-356.
3.Гнаткович О.Д., 
Брик І.І. 
Впровадження 
інноваційних 
технологій
у готельний бізнес. 



Сучасні технології
менеджменту 
забезпечення
сталого розвитку
економіко-правових 
систем
в умовах 
Євроінтеграції: матер.  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 
Східноєвропейський 
університет економіки 
і менеджменту, 
Черкаси, 2019.  –  
С.81-83.
4. Гнаткович О.Д., 
Чепурнова О.С. 
Управління 
туристичною сферою 
м. Львова. 
Перспективи розвитку 
нової економічної 
системи на 
державному та 
регіональному рівнях: 
Зб. матер. 
міжнародної науково-
практичної 
конференції,
ТНУ імені В.І. 
Вернадського. – 2019 
р.
5.Гнаткович О.Д. 
Особливості 
прийняття 
управлінських рішень 
у навчальному 
закладі.
Innovative Educational 
Technologies: European 
Experience and its 
Application in Training 
in Economics and 
Management. – 
Training. – Poland: 
WSBiP, 2020. – P. 9-11.

П.16.
Голова громадської 
організації «Зелена 
економіка України»

П.18
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

У 2019 р. нагороджена 
почесною грамотою 
Львівської обласної 
державної 
адміністрації за 
сумлінну працю, 
високий 
професіоналізм, 
вагомий особистий 
внесок у розвиток 
профільної освіти і 
науки з нагоди Дня 
науки.

308437 Максимчук 
Максим 
Віталійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 006432, 

виданий 
27.04.2017, 

21 Регіональне 
краєзнавство

Стажування:
Краківський 
економічний 
університет (17.06-
17.07.2019 р.), 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 001885, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
004176, 
виданий 

11.05.2005

програма стажування 
(150 годин) та 
сертифікат від 
17.07.2019 р., тема: 
«Сучасні наукові 
дослідження в 
економіці і фінансах: 
європейський досвід»

П.2.
1. Максимчук М.В. 
Проблеми 
функціонування та 
розвитку мережі 
закладів культури в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах Львівщини 
// Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України. – 2017. – 
Вип. 4 (126). – С.32-37.
3. Максимчук М.В. 
Інституціалізація 
регіональних ринків 
житла в Україні. 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. 2018. 
№1(129). С. 58-63.
4. Максимчук М.В. 
Особливості 
регулювання ринків 
житлової нерухомості 
на регіональному 
рівні. Вісник 
Сумського 
національного 
аграрного 
університету. 
Сумський 
національний 
аграрний університет. 
Суми, 2018. Випуск 1 
(82). С. 112-117. Серія 
«Економіка і 
менеджмент».
5. Максимчук М.В. 
Конкурентна політика 
як фактор 
стимулювання ринку 
первинного 
житлового фонду в 
регіонах. Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України. 2018. 
№3(131). С. 29-33.
6. Максимчук М.В. 
Інструменти 
підтримки бізнесу в 
регіоні: проблеми 
формування та 
перспективи 
інституціалізації. 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. 2018. 
№4(132). С.38-44.
7. Максимчук М.В., 
Кльоба С.М. 
Міжмуніципальне 
співробітництво як 
інструмент 
підвищення 
інклюзивності 
розвитку об’єднаних 
територіальних 
громад України // 
Регіональна 



економіка. 2019. 
№2(92). С.26-35.
8. Kuczabski A., 
Maksym Maksymchuk 
M., Solomiya Kloba S. 
Implementation and 
Development of the 
European Model of 
Neighborhood Inter-
Municipal Cooperation 
in Ukraine // Journal of 
Geography, Politics and 
Society.  2019.  Vol 9.  
No 2. P.20–31.
9. Максимчук М.В. 
Особливості 
організаційно-
економічного 
регулювання 
діяльності 
газорозподільних 
підприємств в Україні 
на регіональному 
рівні // Український 
журнал прикладної 
економіки. 2019. Том 
4. № 4. С. 346-352.

П.3.
1.Максимчук М. В. 
Інституціалізація 
розвитку економіки 
регіонів України: 
теорія і практика : 
монографія ; ДУ 
«Інститут 
регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України». – Львів, 
2016. – 394 с.
2.Максимчук М.В., 
Попадинець Н.М. 
Особливості 
децентралізації сфери 
культури 
територіальних 
громад // Розвиток 
соціальної сфери 
територіальних 
громад в умовах 
адміністративно-
фінансової 
децентралізації. – 
Львів: ІРД НАН 
України, 2018. – С.61-
86. - 140 с.
3.Механізми 
реалізації 
регіональної 
політики: оцінка 
ефективності та 
напрями 
удосконалення / за 
наук. ред. С.Л. Шульц;  
Вовканич С.Й., 
Максимчук М.В., 
Луцків О.М. та ін. – 
Львів: ІРД НАН 
України, 2018. – 236 с.
4.The organizational 
and institutional 
structure of Lviv region 
entrepreneurship and 
the innovate resources 
for its development 
Svitlana Shults, Olena 
Lutskiv, Maksym 
Maksymchuk, Marta 
Habrel // Socio-
Economic Potential of 



the Polish-Ukrainian 
Border. – Jzroslaw-
Lviv, 2017. – P.260-
268. 304 p. edited by 
Krzysztof Rejman, Vasyl 
Kravciv.
5.Макроекономічне 
районування України: 
історичні витоки, 
сучасність та 
перспективи / [С. Л. 
Шульц, І. З. 
Сторонянська, М. В. 
Максимчук та ін.] / 
НАН України, Ін-т 
регіональних 
досліджень ; відп. ред. 
С. Л. Шульц. – Львів : 
Арал, 2011. – 275 с.
6.Карпатський регіон: 
актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
: монографія у 8 томах 
/ НАН України, Ін-т 
регіональних 
досліджень ; наук. ред. 
В.С.Кравців. – Львів : 
Арал, 2013. – Том 3. 
Промисловий 
потенціал / [С. Л. 
Шульц, С. Й. 
Вовканич, М. В. 
Максимчук та ін.] ; 
відп. ред. С. Л. Шульц. 
– 2013. – 292 с.
7.Максимчук М. В. 
Інституційне 
забезпечення 
інтелектуально-
інноваційного 
розвитку регіону // 
Інтелектуально-
інноваційний 
розвиток регіону в 
контексті 
євроінтеграції / НАН 
Україн, Ін-т 
регіональних 
досліджень; наук. ред. 
Л. К. Семів. – Львів: 
Арал, 2009. – 483 с.

П.8.
1.Член редакційної 
колегії наукового 
журналу «Регіональна 
економіка» (свідоцтво 
про державну 
реєстрацію КВ №1807, 
Index Copernicus).
2.Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України» (свідоцтво 
про державну 
реєстрацію КВ 
№13522-2406 ПР).

П.11.
1.Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.154.01 в ДУ 
«Інституті 
регіональних 
досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН 
України».
2.Офіційний опонент 



4-х здобувачів на 
присвоєння вченого 
ступеня кандидата 
економічних наук.

П.16.
1.Голова 
Профспілкового 
комітету Інституту 
регіональних 
досліджень НАН 
України (з 2014 р. – 
Державної установи 
«Інститут 
регіональних 
досліджень НАН 
України») та член 
Комітету Львівської 
регіональної 
організації 
профспілки 
працівників НАН 
України з 2001 по 
2018 рр.
2.Член Вченої ради 
Державної установи 
«Інститут 
регіональних 
досліджень НАН 
України».

П.18
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

308437 Максимчук 
Максим 
Віталійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 006432, 

виданий 
27.04.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001885, 
виданий 

09.12.1998, 
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т культури і мистецтв. 
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Ельґраф,2011.—231с.
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авт.0,9 арк.)

П.5
Certyfikat jezyka 
polskiego. Poziom B2, 
KW-009|09|9 od 
21/09/2019

П.13.
1.Міжнародні 
відносини та світова 
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«Міжнародна 
інформація» / 
Укладачі: Гулай В.В.,  
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спеціальності 
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«Міжнародна 
інформація» / 
Укладачі: Гулай В. В., 
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Ю. О., Родик Г. Ю. - 
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Данилиха Н.Р., 
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Герасименко О.В., 
Шевчук А.В., Львів: 
Вид-во ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. 410 с.
(0,5 д. арк.)

П.14
Кураторство 
студентським гуртком 
«Діалог культур» 
2016-2019, підготовка 
студентів до 
студентських 
наукових 
конференцій, 
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публікаціями 
студентів, що ввійшли 
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студентських робіт.
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1.Данилиха Н. Р. 
Соціальна адаптація 



українців із Польщі в 
УРСР 1940-50 років 
(на матеріалах 
Західних областей 
України)». // 
Депортації лемків з 
рідних земель: минуле 
та майбутнє (Д0о 70-
річчя трагедії та 20-
річчя музею): за 
матеріалами 
Загальноукраїнської 
наукової конференції. 
– Монастириська: 
ВМТ, 2015. – С. 29-35.
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Гриньох Н. Політичні 
аспекти та соціально-
побутові і 
демографічні 
наслідки переселення 
українців із Польщі в 
Україну. // 
Депортації, примусові 
переселення в житті 
народів, у долі людей 
людей: матеріали 
Міжнародного 
круглого столу. – 
Київ: б/в, 2016. – С. 
45-50.
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член ICOMOS Україна 
(Міжнародна рада з 
охорони пам»яток та 
історичних місць)
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курсовими роботами
та практикою.
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Жовтень-листопад 
2019 р.; (220 год.) 
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аспірантурі (денна 
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українознавства НАН 
України (м. Львів) з 
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Стажування
1.Стажування в 
Інституті наукової 
інформації і 
бібліотекознавства 
Вроцлавського 
університету за 
програмою обміну 
між викладачами 
(листопад 2015, наказ 
№ 4140 ЛНУ імені 
Івана Франка від 0. 10. 
2015 р.).
2.Стажування в 
Ягеллонському 
університеті за 
програмою обміну 
між викладачами 
(березень 2017, 
грудень 2019).
3.Стажування у 
Державній науковій 
бібліотеці м. Пряшів 



(Словаччина), термін: 
01.03.2018 - 
01.04.2018, наказ ЛНУ 
імені Івана Франка № 
734 від 02.03.2018 
"Про службове 
відрядження",
4.Курси професійної 
майстерності ЛНУ 
імені Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(листопад 2020, січень 
2021).

П.1.
Syrota L. Presentation 
activities of the Lviv 
literary and art 
associations at the 
beginning of the 1920s 
// Культура і 
мистецтво у сучасному 
світі. 2020. № 21. С. 
251–263. URL: 
file:///C:/Users/Samsu
ng/AppData/Local/Te
mp/208265-469529-1-
PB.pdf

П.2.
1.Syrota L. Presentation 
activities of the Lviv 
literary and art 
associations at the 
beginning of the 1920s 
// Культура і 
мистецтво у сучасному 
світі. 2020. № 21. С. 
251–263.
2.Сирота Л. 
Електронні 
бібліотеки: проблеми 
доступу до інформації 
// Бібліотечний 
Меркурій. 2019. № 2 
(22). С. 230–243.
3.Syrota L. Electronic 
repositories in Ukraine 
and world: state and 
prospects  // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. – 2018. 
– № 3. – С. 139–142
4.Syrota L. «The Tiny 
Library» (1877–1880) I. 
Franko’s as one an 
example of a successful 
communicative 
interaction in a cultural 
context // Образ. – 
2018. — № 1 (27). – С. 
161–169.
5.Сирота Л. 
Академічний стиль, 
цікаві ідеї та новітні 
технології / Лілія 
Сирота ; у співавт. // 
Вісник Книжкової 
палати. – 2014. – № 
10. – С. 48–49.
6.Сирота Л. 
Літературні матеріали 
газети «Діло»: 
особливості добору і 
групування /Лілія 
Сирота // 
Журналістика : наук. 



зб. / Київ. нац. ун-т 
імені Тараса 
Шевченка, Інститут 
журналістики ; 
редкол.: Н. М. 
Сидоренко (гол. ред.) 
[та ін.]. — Вип. 10(35). 
— Київ : [б. в.], 2011. — 
С. 49–65.
7.Сирота Л. Видання 
творів Тараса 
Шевченка в Галичині і 
праць про нього у 
Галичині 1914 р. // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Серія мист-ство / ред. 
кол.: О. В. Козаренко 
(гол. ред.) та ін.  – 
Львів : Вид. центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014. – Вип. 
15. – С. 202–210.
8.Сирота Л. 
Навчальна 
дисципліна «Загальне 
книгознавство»: 
особливості 
викладання і 
засвоєння // Вища 
освіта України. – 2015. 
– № 2 (57). – С. 66–73.

П.3.
1.Syrota L. The role of 
technology in the socio-
economic development 
of the postquarantine 
world: collective 
monograph / Liliia 
Syrota; ed. by 
Magdalena Gawron-
Łapuszek, Andrii 
Karpenko. Katowice: 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2020. Pp. 
382–398. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture, Civil 
Engineering and 
Applied Arts Katowice 
School of Technology. 
Monograph 42.

П.13.
1.Сирота Л. 
Книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографія : зб. 
тестових завдань для 
комплексної 
перевірки знань 
студентів / у співавт. ; 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – Львів : [б. 
в.], 2013. – С. 245–252.
2.Сирота Л. 
Інформаційна справа, 
книгознавство, 
бібліотекознавство, 
бібліографознавство : 
зб. тестових завдань 
для комплексної 
перевірки знань 
студентів / у співавт. ; 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. – С. 234–252, 
263–281, 309–335.
3.Сирота Л. Лекційні 



матеріали до 
навчальної 
дисципліни «Загальне 
книгознавство» // 
Педагогічна думка. – 
2015. – № 2. – С. 28–
34.

П.15.
1.Сирота Л. 
Збереження 
культурної спадщини 
в Україні: 
використання 
цифрових технологій 
// “Ştiinţă, educaţie, 
cultură”, conferinţă 
ştiinţifico-practică 
internaţională (2020 ; 
Chişinău).Conferinţa 
ştiinţifico-practică 
internaţională “Ştiinţă, 
educaţie, cultură” = 
Международная 
научно-практическая 
конференция “Наука, 
образование, 
культура” : Сборник 
статей / науч. ком.: 
Захария С. К. 
(председатель) [и др.]. 
– Комрат: КГУ, 2020 
(Tipogr. “A&V 
Poligraf”). Т. 1 : 
Экономические науки. 
Сельское хозяйство и 
перерабатывающая 
промышленность. 
Информационные 
технологии, 
математика и физика 
/ сост.: Т. И. 
Раковчена, Р. Н. 
Коврикова. – 2020. – 
С. 506–509.
2.Сирота Л. Б. 
(співавт.) Бібліометрія 
документних потоків: 
організаційний аспект 
/ Ганна Ярославівна 
Стефура, Лілія 
Богданівна Сирота // 
Інноваційний 
розвиток науки нового 
тисячоліття: 
Матеріали: в 2 ч. – 
Херсон: Молодий 
вчений, 2018. – Ч. 2. – 
C. 33–36.
3.Сирота Л. (у 
співавт.) 
Соціокультурний 
менеджмент в 
контексті 
забезпечення 
соціальних прав 
молоді в Україні / 
Сирота Л. Б., Сало Ф. 
В. // Гармонізація 
законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу: 
збірник тез науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
лютого 2020 р.). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 
університет, 2020. С. 



87–90.
4.Syrota L. The Use 
Sociological Research at 
Cultural Institutions: 
Designing and Conduct 
Focus Group. In: 
Topical issues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
5th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2020. 
Pp. 144–155.
5.Сирота Л. Молодь і 
сучасне суспільство: 
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Сельское хозяйство и 
перерабатывающая 
промышленность. 
Информационные 
технологии, 
математика и физика 
/ сост.: Т. И. 



Раковчена, Р. Н. 
Коврикова. – 2020. – 
С. 506–509.
2.Сирота Л. Б. 
(співавт.) Бібліометрія 
документних потоків: 
організаційний аспект 
/ Ганна Ярославівна 
Стефура, Лілія 
Богданівна Сирота // 
Інноваційний 
розвиток науки нового 
тисячоліття: 
Матеріали: в 2 ч. – 
Херсон: Молодий 
вчений, 2018. – Ч. 2. – 
C. 33–36.
3.Сирота Л. (у 
співавт.) 
Соціокультурний 
менеджмент в 
контексті 
забезпечення 
соціальних прав 
молоді в Україні / 
Сирота Л. Б., Сало Ф. 
В. // Гармонізація 
законодавства 
України з правом 
Європейського Союзу: 
збірник тез науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Хмельницький, 17 
лютого 2020 р.). 
Хмельницький: 
Хмельницький 
національний 
університет, 2020. С. 
87–90.
4.Syrota L. The Use 
Sociological Research at 
Cultural Institutions: 
Designing and Conduct 
Focus Group. In: 
Topical issues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
5th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2020. 
Pp. 144–155.
5.Сирота Л. Молодь і 
сучасне суспільство: 
особливості ціннісних 
пріоритетів // 
Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-
т культури і 
мистецтв.– Київ : 
Видавничий центр 
КНУКіМ, 2020. – С. 
224–229.
6.Сирота Л. Молодь і 
сучасне суспільство: 
формування 
патріотичних 
цінностей // 
Ольвійський форум – 
2020 : стратегії країн 
Причорноморського 



регіону в 
геополітичному 
просторі : XІV 
Міжнар. наук. конф. 
м. Миколаїв : 
програма та тези : II 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. 4 червня 2020 
р., «Залучення 
патріотично активної 
молоді до розвитку 
громадянського 
суспільства як чинник 
соціальної безпеки 
України» / Чорном. 
нац. ун-т ім. Петра 
Могили. – Миколаїв : 
Вид-во ЧНУ ім. Петра 
Могили, 2020. – С. 
143–146.
7.Syrota L. Translation 
and perception of 
editions of Polish 
writers by the 
Ukrainian figures of 
Galicia late XIX – 1939 
as an important 
component of the 
receiving modern 
context / Lilija Syrota 
// Międzynarodowa 
konferencja naukowa 
«Książka, prasa, radio, 
film i biblioteki w 
kształtowaniu 
dziedzictwa 
kulturowego II 
Rzeczypospolitej»: 
księga abstraktów. – 
[Warszawa, 2018]. – S. 
39.

П.17.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю:
1.1997–2003 – 
завідувач відділу 
Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана 
Франка.
2.2003–2013 – 
науковий 
співробітник ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника.

П.18.
Наявність досвіду
керівництва
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

163263 Кметь Ірина 
Федорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філологічний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
магістра, 

5 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Заступник декана з 
виховної роботи
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням : 
збірник тестових 
завдань / укладачі: З. 
Мацюк, Д. Мазурик, 
Н. Станкевич та ін.; за 
заг. ред. проф. І. 
Кочан. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2015. – 174 с.
Кметь І. Ф. Українська 



Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

030503 
Фольклористик

а

мова за професійним 
спрямуванням: 
методичні вказівки до 
практичних занять і 
самостійної роботи 
студентів геологічного 
факультету. 
Спеціальність – 
6.04.01.03 “Геологія”. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. – 
32 с.
Курсова робота. 
Методичні 
рекомендації для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання / уклад. 
І.Кметь, М.Проц, 
М.Стахів, О.Цимбала. 
– Львів : Факультет 
педагогічної освіти 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 1015. – 28 с.
Кметь І. 
Лінгвокраїнознавчий 
словник власних назв 
української мови / 
уклад. Ірина Кметь, 
ред.. Леся Антонів. – 
Львів : ЛНУ ім.. Івана 
Франка, 2016. – 48 с.

122316 Козаренко 
Олександр 
Володимиро
вич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 002264, 

виданий 
10.04.2002, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003076, 
виданий 

28.04.1993, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
002399, 
виданий 

27.06.1995, 
Атестат 

професора ПP 
002288, 
виданий 

19.06.2003

23 Історія і синтез 
мистецтв

Стажування:
 (ФПК, без відриву від 
навчального процесу) 
Український Вільний 
Університет (Мюнхен, 
Німеччина) січень-
лютий 2015, програма 
і звіт про стажування, 
«Український 
музичний модернізм»

П.2. 
1. Козаренко О. В. 
Тарас Шевченко та 
Микола Лисенко: 
акмеологічний рівень 
спілкування 
особистостей  // // 
Вісник Львівського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Львів, 2015. – Вип. 15 
– С. 20-24
2.Козаренко О. В. 
Композиторські 
прозріння У творчості 
Михайла Вербицького 
// Вісник 
Прикарпатського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Івано-Франківськ, 
2015. – Вип. 32 – С. 
169-171.
3. Козаренко О. В. 
Жанрово-стильові 
передбачення у 
творчості Михайла 
Вербицького //Вісник 
НТШ, 2015, – №53-54 
– С. 43-45.
4. Козаренко О. В. Про 
деякі універсалії 
музичного світу 
Бориса 
Лятошинського 
//Вісник Львівського 
університету. Серія: 



Мистецтвознавство. – 
Львів, 2015. – Вип. 16 
– С. 33-37
5. Козаренко О. В.,
С. Людкевич та 
лінгвістична 
свідомість модернізму 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Львів,2018. – Вип. 18. 
– С. 247-253.

П.8.
Головний редактор 2-
х періодичних 
спеціалізованих 
видань факультету 
культури і мистецтв

П.10.
Робота на посаді 
декана факультету 
культури і мистецтв 
(2010-2015 рр.), 
завідувача кафедри 
філософії мистецтв 
(2011-2020 р.р.)

П.11. 
1.Керівник 15 
кандидатських 
дисертацій 
(захищених)
2.Член двох 
Спеціалізованих 
Вчених Рад по захисту 
дисертацій на 
присвоєння вченого 
ступеня кандидата 
наук 

П.16. 
Член Національної 
спілки композиторів 
України та Асоціації 
«Нова Музика». 
Секретар Правління 
НСКУ(з грудня 2010).
Дійсний член 
Наукового Товариства 
ім.  Тараса Шевченка.
Голова Музикознавчої 
комісії  (2002 р.).

П.18. 
Лауреат 
композиторських 
премій ім. Л. 
Ревуцького (1996р.),  
ім. М. Лисенка 
(2001р.), ім. Б. 
Лятошинського 
(2012р.), ім. С. 
Людкевича (2007р.)
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

141753 Данилиха 
Наталія 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

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

7 Соціокультурн
а діяльність

Підвищення 
кваліфікації:
1.  НУ «Львівська 
політехніка», 
жовтень-листопад 
2017 р.; (220 год). 
Наказ № Р-13-14 від 
23.09.2017



1996, 
спеціальність: 

7.02030201 
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046076, 

виданий 
09.04.2008

2. Львівська 
комерційна академія. 
Жовтень-листопад 
2019 р.; (220 год.) 
Наказ № П -1456 від 
22.09.2019

Науково-педагогічне 
стажування: 
Наукове стажування 
для освітян 
«Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності». 
Варшава, вересень 
2019 р. (120 год). № 
KW – 092019/039 
21.09.2019 Warszawa

П.2.
1.Данилиха Н. 
Спогади про 
дидаскала. // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. -  
Випуск 51: пам’яті 
професора Степана 
Макарчука.  -  С. 48-
52.
2.Данилиха Н. Умови 
переселення українців 
з Польщі в західні 
області України у 
1944-1946 рр. // 
Ефективність 
державного 
управління. Збірник 
наукових праць 
Львівського 
регіонального 
інституту управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України 
/ За заг. ред. А. О. 
Чемериса. – Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 
2015/2016. – Вип. 46. 
– С. 153-162.
3. Данилиха Н., 
Пуківський Ю. 
Традиційна весняна 
календарна 
обрядовість українців 
Волині в контексті 
соціалізації молоді // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
культура і мистецтво. 
– Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. -  
Випуск 25  -  С. 24-33.
4.Данилиха, Н.Р. 
Формування етичних 
цінностей в Римській 
імперії як 
культурологічний 
феномен // Вісник 
КНУКІМ. Питання 
культурології. – Київ: 
КНУКІМ, 2020. – 
Випуск 36 – С. 166-176.  
5..Данилиха Н.Р. 
«Чужі» серед «своїх». 
Доля депортованих 
українців із Польщі в 
УРСР //  The 5th 



International scientific 
and practical 
conference 
“Fundamental and 
applied research in the 
modern world” 
(December 16-18, 2020) 
BoScience Publisher, 
Boston, USA. 2020. – 
P.324-332

П.3. 
1. Міжнародні 
відносини (від 
початку XVII ст. до 
завершення Другої 
світової війни) : навч. 
посіб. / Гриньох Н. В., 
Гулай В. В., Данилиха 
Н. Р.; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-
т культури і мистецтв. 
— Львів: 
Ельґраф,2011.—231с.
2. Народна, елітарна 
та масова культура у 
соціальному дискурсі. 
Навч. посібник, 
Белінська Л., 
Данилиха Н., Глушко 
М., Шевчук А.В. Львів: 
Вид-во ЛНУ і. Франка, 
2019, 280 с. (частка 
авт.0,9 арк.)

П.5 
Certyfikat jezyka 
polskiego. Poziom B2, 
KW-009|09|9 od 
21/09/2019

П.13.
1.Міжнародні 
відносини та світова 
політика. Ч. 2:  
методичні 
рекомендації до курсу 
для студентів напряму 
6.030204   
«Міжнародна 
інформація» / 
Укладачі: Гулай В.В.,  
Данилиха Н. Р., Лунь 
Ю. О., Родик Г. Ю. - 
Львів:  Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2014. – 
64 с.
2.Основи геополітики: 
методичні 
рекомендації до курсу 
для студентів 
спеціальності 
7.0302040  
«Міжнародна 
інформація» / 
Укладачі: Гулай В. В., 
Данилиха Н. Р., Лунь 
Ю. О., Родик Г. Ю. - 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2014. – 65 
с.
3.Збірник тестових 
завдань для студентів 
спеціальності 
«Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності». 
Козаренко О.В., 
Белінська Л.С., 



Данилиха Н.Р., 
Максимчук М.В., 
Герасименко О.В., 
Шевчук А.В., Львів: 
Вид-во ЛНУ ім. І. 
Франка, 2019. 410 с.
(0,5 д. арк.)

П.14
Кураторство 
студентським гуртком 
«Діалог культур» 
2016-2019, підготовка 
студентів до 
студентських 
наукових 
конференцій, 
керівництво 
публікаціями 
студентів, що ввійшли 
до збірника 
студентських робіт.

П.15.
1.Данилиха Н. Р. 
Соціальна адаптація 
українців із Польщі в 
УРСР 1940-50 років 
(на матеріалах 
Західних областей 
України)». // 
Депортації лемків з 
рідних земель: минуле 
та майбутнє (Д0о 70-
річчя трагедії та 20-
річчя музею): за 
матеріалами 
Загальноукраїнської 
наукової конференції. 
– Монастириська: 
ВМТ, 2015. – С. 29-35.
2.Данилиха Н, 
Гриньох Н. Політичні 
аспекти та соціально-
побутові і 
демографічні 
наслідки переселення 
українців із Польщі в 
Україну. // 
Депортації, примусові 
переселення в житті 
народів, у долі людей 
людей: матеріали 
Міжнародного 
круглого столу. – 
Київ: б/в, 2016. – С. 
45-50. 

П.16
член ICOMOS Україна 
(Міжнародна рада з 
охорони пам»яток та 
історичних місць)

П.18
Наявність досвіду
керівництва 
дипломними
(бакалаврськими та
магістерськими) і
курсовими роботами
та практикою.

71544 Сирота Лілія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010062, 
виданий 

11.04.2001

6 Цінності в 
системі 
культури

Підвищення 
кваліфікації
Навчання в 
аспірантурі (денна 
форма навчання) 
Інституту 
українознавства НАН 
України (м. Львів) з 



жовтня 1994 р. по
вересень 1997 р.

Стажування
1.Стажування в 
Інституті наукової 
інформації і 
бібліотекознавства 
Вроцлавського 
університету за 
програмою обміну 
між викладачами 
(листопад 2015, наказ 
№ 4140 ЛНУ імені 
Івана Франка від 0. 10. 
2015 р.).
2.Стажування в 
Ягеллонському 
університеті за 
програмою обміну 
між викладачами 
(березень 2017, 
грудень 2019).
3.Стажування у 
Державній науковій 
бібліотеці м. Пряшів 
(Словаччина), термін: 
01.03.2018 - 
01.04.2018, наказ ЛНУ 
імені Івана Франка № 
734 від 02.03.2018 
"Про службове 
відрядження",
4.Курси професійної 
майстерності ЛНУ 
імені Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
(листопад 2020, січень 
2021).

П.1.
Syrota L. Presentation 
activities of the Lviv 
literary and art 
associations at the 
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Член Спілки критиків 
мистецтва України, 
член спілки 
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Дизайнер у СП ТзОВ 
«Ролв», СП ТзОВ 
«Стендаст», ТзОВ 
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«Ринок 
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П.18.
Наявність досвіду
керівництва
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доктора наук 
ДД 006432, 

виданий 
27.04.2017, 
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програма стажування 
(150 годин) та 
сертифікат від 
17.07.2019 р., тема: 
«Сучасні наукові 
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регіональної 
організації 
профспілки 
працівників НАН 
України з 2001 по 
2018 рр.
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випуск С.Грабовська. 
– Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – С.19-
23. 

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 21. Вміти 
оцінювати 
результати 
діяльності та 
відстоювати 
прийняті рішення. 

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування,  залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ , залік

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ

екзамен

ПРН 20. 
Застосовувати 
сучасну методику і 
технологію 
автоматизованого 
опрацювання 
інформації, 
формування та 
використання 
електронних 
інформаційних 

Вступ до фаху Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Маркетинг Словесні, наочні, практичні, Усне опитування, письмове 



ресурсів та 
сервісів. 

соціокультурної 
діяльності

самостійна робота опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Інформаційні 
технології, системи та 
ресурси

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

ПРН 19. Вміти 
кваліфіковано 
використовувати 
типове 
комп’ютерне та 
офісне обладнання, 
шукати 
інформацію з 
різних джерел для 
розв’язання 
професійних 
завдань.

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Історія 
образотворчого 
мистецтва

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Інформаційні 
технології, системи та 
ресурси

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступі, залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування,  
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

ПРН 12. Вміти 
створювати нові 
економічні 
можливості 
регіону та країни 
через 
налагодження 
співпраці і 
взаємодії між 
культурою і 
бізнесом.

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Економіка культури Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 



занятті, екзамен
Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 

самостійна робота 
Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування,  
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

ПРН 18. Вміти 
оцінювати 
можливості 
застосування 
новітніх 
інформаційно-
комп’ютерних та 
комунікаційних 
технологій для 
вдосконалення 
практик 
виробництва 
соціокультурних 
продуктів і послуг. 

Інформаційні 
технології, системи та 
ресурси

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна 

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступі, залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ, залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ, залік

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ, залік

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен



ПРН 17. Вміти 
використовувати 
знання технічних 
характеристик, 
конструкційних 
особливостей, 
правил 
експлуатації 
комп’ютерної 
техніки та 
офісного 
обладнання для 
вирішення 
технічних завдань 
спеціальності. 

Безпека 
життєдіяльності і 
охорона праці

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування,  залік

ПРН 16. Вміти 
розробляти 
анотовані 
презентації усно 
та в письмовій 
формі іноземною 
мовою.

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Іноземна мова словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, екзамен

ПРН 15. Вміти 
користуватися 
відповідною 
термінологією, 
обговорювати 
факти та 
інтерпретації 
зрозумілою і 
чіткою мовою, як 
це 
демонструвалося в 
презентаціях, есе і 
курсовій роботі. 

Історія зарубіжної 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Вступ до фаху Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Економіка культури Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен



Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ , залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

ПРН 14. Вміти 
успішно 
працювати в 
команді з 
представниками 
інших країн, беручи 
до уваги різні 
фонові знання та 
розуміння своїх 
колег до визначених 
завдань. 

Історія зарубіжної 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Соціальна психологія Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Політологія словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

ПРН 13. Вміти 
розглядати 
проблеми 
дослідження з 
використанням 
відповідних джерел 
та бібліографії, 
аналізуючи та 
критично 
оцінюючи 
отримані дані. 

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Українська мова (за словесні, наочні, практичні, Усне опитування, письмове 



професійним 
спрямуванням)

самостійна робота опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування,  
індивідуальне опитування, 
виступ , залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступі, залік

ПРН 10. Розуміти 
вплив на ціннісну, 
соціальну та 
економічну 
переорієнтацію 
локальних спільнот 
і державних 
установ

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ

екзамен

Історія української 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Історія зарубіжної 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Народна культура 
українців

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Професійна етика у 
сфері соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

ПРН 11. Розуміти Політологія словесні, наочні, практичні,  Усне опитування, письмове 



розробку стратегії 
розвитку та 
культурну 
політику міста, 
регіону, країни.

самостійна робота опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування,  залік

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування,  залік

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті,  екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Економіка культури Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ

екзамен

Народна культура 
українців

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Історія зарубіжної 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен



Історія української 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

ПРН 8. Знати 
принципи 
налагодження 
локальної, 
державної та 
міжнародної 
співпраці між 
культурними 
інституціями, 
громадськими 
організаціями, 
державними 
установами, 
приватним 
підприємництвом.

Іноземна мова словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, екзамен

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ

Екзамен

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ , залік

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ , залік

ПРН 7. Вміти 
реалізовувати 
соціокультурні 
проекти, скеровані 
на суспільний та 
економічний 
розвиток місцевих 
спільнот, регіонів, 
країни

Народна культура 
українців

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті,  екзамен

Економіка культури Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Професійна етика у 
сфері соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 



опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування,  виступ

екзамен

ПРН 6. Вміти 
систематизувати 
аналіз культурних 
проектів, процеси 
та явищ 
(аналітична 
діяльність у сфері 
менеджменту 
культури)

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування,  
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, 

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування

екзамен

Політологія словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік



Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Історія української 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Історія зарубіжної 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Народна культура 
українців

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Вступ до фаху Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Історія і синтез 
мистецтв

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Філософія мистецтв Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціальна психологія Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Історія 
образотворчого 
мистецтва

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

ПРН 5. Вміти 
визначати та 
описувати 
соціальний та 
культурний 
контекст, в якому 

Історія України Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Історія української Словесні, наочні, практичні, Усне опитування, письмове 



розвинулись 
головні моделі 
менеджменту та 
культурної 
політики.

культури самостійна робота опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Історія зарубіжної 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Народна культура 
українців

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Музеєзнавство, 
пам'яткознавство 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Вступ до фаху Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Історія і синтез 
мистецтв

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Фінанси Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Філософія мистецтв Словесні, наочні, практичні, Усне опитування, письмове 



самостійна робота опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Філософія словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Прикладне 
культурознавство

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі,  
екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступі, залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, 

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування

екзамен

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

ПРН 4. Самостійно 
організовувати 
розподіл власного 
часу при написанні 
проектів під час 
останнього 
навчального року 
для підготовки до 
комплексного 
державного іспиту, 
участі у 
стажуваннях та 
тренінгах.

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування,  
індивідуальне опитування, 
виступ  залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування,  
індивідуальне опитування, 
виступ залік, 

ПРН 3. Вміння 
опрацьовувати 
тексти та 
презентації з 
використанням 
відповідних 
комунікаційних 
регістрів.

Вступ до фаху Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 



занятті, залік, екзамен
Історія і синтез 
мистецтв

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Соціальні комунікації Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Філософія мистецтв Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Прикладне 
культурознавство

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ  залік

Історія 
образотворчого 
мистецтва

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ, залік, 

ПРН 2. 
Формулювання 
текстів та 
коротких 
повідомлень на 
основі зібраної 
інформації, яка 
може бути 
використана в 
культурних 
інституціях, 
місцевих органах 
влади та 
громадських 
організаціях. 

Атестаційний іспит усне опитування, письмове 
опитування

екзамен

Іноземна мова словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, екзамен

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

залік

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

залік

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, Усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ, залік

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 



опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Економіка культури Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Цінності в системі 
культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Науковий семінар Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота Усне 
опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування,  залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Філософія мистецтв Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Курсова робота з 
проектного 
менеджменту

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, 
ндивідуальне опитування, 
виступі, залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі,  
екзамен

ПРН 1. Знання 
європейських та 
світових моделей 
менеджменту та 
культурної 
політики, основних 
підходів до 
вивчення сучасної 
культури та 
суспільства.

Історія зарубіжної 
культури

Презентація, лекції, аудіо 
прослуховування, дискусія

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік в кінці I семестру, 
іспит у кінці II семестру. 
Змішаний

Вступ до фаху словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Економіка культури словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік, екзамен



Маркетинг 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Цінності в системі 
культури

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Науковий семінар словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Бізнес-планування у 
сфері культури

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Культурна політика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Правове забезпечення 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Фінанси словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Філософія словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Прикладне 
культурознавство

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Курсова робота з 
соціокультурної 
діяльності

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування,  
індивідуальне опитування,  
залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Атестаційний іспит словесні, наочні, практичні Усне опитування, письмове 
опитування, екзамен

ПРН 9. Знати як 
організувати 
діяльність 
культурних 
інституцій 
відповідно до 
потреб 
суспільства.

Вступ до фаху Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Соціокультурна 
діяльність

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Економіка культури Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Прикладне 
культурознавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

 Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 



опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Бізнес-планування у 
сфері культури

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, екзамен

Культурна політика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Регіональне 
краєзнавство

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік, екзамен

Навчальна (проектна) 
практика

Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на 
занятті, залік

Економіка 
підприємства

словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
екзамен

Ознайомча практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Навчальна практика словесні, наочні, практичні, 
самостійна робота 

Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ на парі, 
залік

Атестаційний іспит Усне опитування, письмове 
опитування, індивідуальне 
опитування, виступ

 екзамен

 


