
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 014 Середня освіта

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 25570

Назва ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація (за наявності) 014.13 Музичне мистецтво

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 педагогіки, кафедра психології,   кафедра фізичного виховання і 
спорту, кафедра  українського прикладного мовознавства,   кафедра 
безпеки життєдіяльності, кафедра   іноземних мов для гуманітарних 
факультетів,   кафедра теорії та історії політичної науки, кафедра 
музикознавства та хорового мистецтва 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Університетська, 1, вул. Валова, 18,  вул. Дорошенка, 41 

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 69167

ПІБ гаранта ОП Жигаль Зоряна Михайлівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zoryana.zhyhal@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-949-52-44

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-491-06-09
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході підготовки спеціаліста у  
галузі 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації 014.13 Музичне мистецтво. 
Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри музичного мистецтва  
Львівського національного університету імені Івана Франка у складі: 
    Кандидат педагогічних наук, доцент Жигаль З. М. (гарант освітньої програми) 
    Доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л. О.     
    Кандидат мистецтвознавства, Чучман В. М. 
    Кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. З. 
    Кандидат мистецтвознавства, доцент Король О. М. 
    Кандидат мистецтвознавства, доцент Дубровний Т. М. 
   Вчитель-методист вищої категорії ЗОШ №77 м.Львова Кузьменко Н. Я.
Здобувач ОР Бакалавр групи КМО41 Костур Н. Я. 
Здобувач ОР Магістр групи КМО11з Савосік К. О.
Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена науково-методичною радою та  
затверджена Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 11 11 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 10 10 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 26 18 8 0 0

4 курс 2017 - 2018 45 19 26 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 10928 Географія
10965 Історія
11740 Інформатика
12164 Українська мова і література
25376 Середня освіта (Хімія)
25566 Середня освіта (Географія)
25567 Середня освіта (Математика)
25568 Середня освіта (Інформатика)
25569 Середня освіта (Українська мова і література)
25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25572 Середня освіта (Фізика)
25573 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
33557 Середня освіта (Біологія)
9348 Музичне мистецтво
9125 Математика
25571 Середня освіта (Історія)
20445 Фізика
22896 Біологія та здоров'я людини
23094 Хімія
11862 Біологія
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другий (магістерський) рівень 9351 Історія
9836 Музичне мистецтво
10929 українська мова і література
11742 географія
16994 Біологія
17628 Математика
17707 Німецька і англійська мови та літератури
17708 Німецька і англійська мови та літератури
17710 Англійська мова та література
12280 мова і література (англійська)
22897 Біологія та здоров'я людини
25291 Середня освіта (Біологія)
25574 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25575 Середня освіта (Англійська мова та література)
25576 Середня освіта (Українська мова і література)
25577 Середня освіта (Математика)
25578 Середня освіта (Географія)
25579 Середня освіта (Історія)
25580 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
25739 Середня освіта (Німецька та англійська мови і 
літератури)
27690 Середня освіта (Мова і література (англійська))
30424 Середня освіта (Інформатика)
46063 Середня освіта (Мова і література (англійська))

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП 114 Середня осв. (Муз мист).pdf yqavUfEKFhdwOvClbwWOHbM2FtuoKvzbTwlB4DXabeU
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2020.pdf vfoqZP29rtMzCL0y0ETd5H2SvkulfbpG+fWO8DszBLQ=

Навчальний план за ОП До_Таблиці_2_-_Викладачі.pdf XmYStaw2EiLyo0ghh4NnmYGfgBCv/qHRGSTeseZh278
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ліцей №8.pdf eNOwjhGS/FDqeGGapRx0pRJbxG5k+hvZMBJVuPN0Iy
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

СЗШ №34.pdf JPd4x2tZtcoq0QAsvL5BvXV3n2i6+g6CnGB48y+ouFM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ліцей Сихівський.pdf c0KAnamzl4XtFcdLAF0w6x/tO3hf57U6MmYL0h5/Gsc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

СЗШ №50.pdf +kJCvWoZ+pqvQvCp7zj4/0IJIRvHgm+mFeMJttpx0AU
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
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Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ціллю ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)» є формування у здобувачів здатності розв’язувати спеціалізовані 
задачі з організації освітнього процесу, зумовлені закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики 
навчання середньої освіти (музичне мистецтво); підготовка висококваліфікованих фахівців з музичної педагогіки, 
які мають фундаментальні фахові знання,  демонструють сучасне мислення та володіють фаховими навичками, 
необхідними для  вирішення музично-педагогічних проблем. Особливо програма враховує сучасні вимоги щодо 
зв’язку теоретичних положень та практичних умінь через проходження педагогічних практик.  Програма 
орієнтована на індивідуальну траєкторію кожного студента. Унікальністю ОП є: оволодіння найефективнішим 
методом розвитку музичних здібностей дітей – методом відносної сольмізації та її складовими.

 

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

ОП допомагає утвердити у свідомості особистості національно-патріотичні цінності, повагу до культурного та 
історичного  минулого України (с. 15 Стратегії університету, http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), спрямована на підготовку конкурентноспроможних фахівців і має на 
меті:
1. «Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень»: створення колективом авторів 
підручника "Світові системи та концепції ХХ століття" http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Svitovi-
muzychno-pedahohichni-kontseptsiii.pdf; наукові публікації у виданнях Skopus; студентські наукові публікації 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/vyyshov-drukom-2-vypusk-students-koho-naukovoho-zbirnyka-kul-turno-mystets-ki-
eskizy; співпраця з закордонними навчальними закладами.
2. «Забезпечення високої якості навчального процесу»: професорсько-викладацький склад кафедри сформований з: 
3 професорів, 7 доцентів, 4 старших викладачів, 2 Народних артистів України, 4 Заслужених артистів України, 1 
Заслуженого діяча мистецтв України та 25 асистентів (з них 15 концертмейстерів). У структурі кафедри є кабінети 
музичної літератури та музичних інструментів. Три аудиторії та концертний зал мають мультимедійне обладнання.
3. «Посилення ролі Університету в суспільстві»: студенти спеціальності є активними учасниками національно-
патріотичних заходів університету, міста та регіону.
4. «Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір»: передбачено академічну 
мобільність студентів та викладачів.

 

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

Вплив здобувачів на якість ОП здійснюється через надання пропозицій до Вченої ради факультету. До обговорення 
долучаються: студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self- government/); профком студентів 
(http://ppos.lnu.edu.ua/); здобувачі вищої освіти (Костур Н., ст. гр. КМО-41); випускники програми (Штурмак І. та 
Савосік К.). Отримані пропозицій обговорено на засіданні кафедри https://kultart.lnu.edu.ua/news/onlayn-zasidannia-
kafedry-muzychnoho-mystetstva-za-uchastiu-steykkholderiv-ta-zdobuvachiv-osvity Інтереси здобувачів враховано 
робочою групою.  До циклу вибіркових ОК введено «Історію хореографічного мистецтва» та «Основи композиції». 
Головними структурними підрозділами Університету з опитування та аналізу зацікавлених сторін є Центр 
моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/) та Центр 
забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/about/subdivisions/education-management-division/ ). 
За результатами останнього опитування студентів ІV курсу (https://kultart.lnu.edu.ua/news/zvit-zarezultatamy-
opytuvannia-shchodo-iakosti-osvitnoi-prohramy-serednia-osvita-muzychne-mystetstvo-fakultetu-kultury-i-mystetstv) 
зменшено кількість годин з ОК «Диригування»; ОК «Історія, теорія та методика музичного виховання» замінено на 
«Теорія та методика музичного виховання»; в перелік обов’язкових ОК введено «Методику викладання 
образотворчого мистецтва». https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Proekt-OP-114-Serednia-osv.-Muz-
myst-20218260.pdf

- роботодавці

Зовнішні стейкхолдери залучаються до обговорення ОП як в цілому, так і щодо наповнення окремих освітніх 
компонентів, шляхом спільних зустрічей. Кафедра веде постійний діалог з роботодавцями та місцевою владою, 
щодо врахування сучасних тенденцій розвитку галузі та внесення відповідних змін у навчальний процес. Залучено: 
Гурин Л.М. – зав. відділом психологічного супроводу соціальної адаптації молоді навчально-методичного центру м. 
Львова; Кузьменко Н.Я. – вчителя-методиста ЗСШ №77 м. Львова (протоколи засідання кафедри №6 від 
17.12.2020р. та протокол №8 від 25.02.2021р.). https://kultart.lnu.edu.ua/news/onlayn-zasidannia-kafedry-muzychnoho-
mystetstva , https://kultart.lnu.edu.ua/news/onlayn-zasidannia-kafedry-muzychnoho-mystetstva-za-uchastiu-
steykkholderiv-ta-zdobuvachiv-osvity Пропозиції враховано робочою групою під час оновлення ОП, а саме: збільшено 
кількість кредитів для проходження педагогічних практик (запропоновано Гурин Л.М.); введено дисципліну 
"Основи педагогічних досліджень", покликану краще готувати студентів до написання курсових робіт, здійснювати 
апробацію педагогічних експериментів у процесі проходження педагогічної практики (запропоновано Кузьменко 
Н.Я.).

- академічна спільнота

Одним з структурних підрозділів Університету з організації опитування та аналізу зацікавлених сторін є відділ 
менеджменту якості освітнього процесу центру забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/) 
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спільно з Центром моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/ 
). Основними завданнями Центру моніторингу є проведення моніторингу думки викладачів, співробітників та 
студентів щодо складників та форм навчального процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації 
діяльності Університету. Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОП 
на Методичній та Вченій радах факультету, Вченій раді Університету, в процесі спілкування з представниками інших 
закладів вищої освіти, на науково-практичних конференціях. На засіданнях кафедри регулярно обговорюються 
побажання зацікавлених осіб щодо вдосконалення програм курсів. На засіданні кафедри було вирішено внести до 
ОП програмний результат навчання (ПРН) 7 (запропоноване гарантом Жигаль З.М.); до циклу обов’язкових 
навчальних дисциплін введено «Концертмейстерський клас» у 8 семестрі (запропоновано Тайнель Е.З.).

- інші стейкхолдери

Під час освітнього процесу відбувається постійна взаємодія з:
- Гражина Фліцінська-Панфіл – професор, вокаліст (Музична академія ім. І.Я. Падеревського. Познань, Польща);
- Роберт Ґавронський – професор, піаніст (Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Częstochowa, Польща);
- Урсула Шонгальс – професор кафедри музичної педагогіки (Institut für Musikpädagogik, Leipzig, Німеччина);
- Олександра Гурин, заввідувач відділу психологічного супроводу соціальної адаптації та виховання молоді 
(Навчально- методичний центр м. Львова).
Для отримання рекомендацій щодо якості ОП взаємодія відбувається у формі дистанційних зустрічей.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Програма спрямована на оволодіння комплексом знань та вмінь музично-педагогічної діяльності вчителя; враховує 
новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням в аналізі музичного мистецтва через 
проходження педагогічної практики; формує фахівців із творчим способом мислення та уявою, здатних 
застосовувати інноваційні технології навчання. Програма передбачає створення можливостей для академічної 
мобільності та стажування на педагогічних факультетах провідних закладів вищої освіти України та зарубіжжя. ОП 
також враховує концепцію розвитку педагогічної освіти. Зокрема, вимоги до освітніх програм підготовки 
педагогічних працівників, необхідних для впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

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

Для формування цілей та програмних результатів навчання вивчено передовий досвід шкіл з дисципліни «Музичне 
мистецтво» (Ужгородська СЗШ №2, Дрогобицька СЗШ №14, Ліцей «Сихівський», Ліцей №8, СЗШ №50, №34, ЗДО 
№128 м. Львова) та внесок провідних регіональних педагогів-музикантів (вивчення та використання техніки 
диригування Львівської диригентської школи (основоположник М.Колесса), форм та методів виконання Львівської 
вокальної школи (основоположник В.Висоцький) та прийомів звуковидобування Львівської скрипкової школи 
(основоположник К.Ліпінський)). Удосконалення методики викладання предмету «Музичне мистецтво», адаптуючи 
ефективні методи на основі національного та регіонального дитячого музичного фольклору. 

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

Тісні творчі та наукові зв`язки з вітчизняними ЗВО, зокрема з Тернопільським національним педагогічним 
університетом імені Володимира Гнатюка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана 
Франка, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича, Львівською національною музичною академією імені Миколи Лисенка, 
Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка (договори додаються) та 
іноземними ЗВО Печським університетом, Краківським педагогічним університетом, Жешувським університетом, 
Вроцлавським (про що свідчать договори  про співпрацю https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-
andprojects/erasmus/key-action-1/) дали змогу ознайомитись з навчальними планами схожих спеціальностей, 
запозичити досвід, що потребує значної уваги на викладання спеціальних дисциплін, передбачає збільшення 
кредитів ЄКТС на їх поглиблене вивчення. Запозичено та введено виконання творів шкільного репертуару в процесі 
вивчення ОК «Основний та додатковий музичний інструмент», «Постановка голосу», «Диригування» (запозичено в 
ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. І. Франка). 

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

Затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) не має. 
Таким чином освітня програма розроблена з урахуванням НРК.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

На даний момент стандарту вищої освіти для спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) першого 
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(бакалаврського) рівня вищої освіти не затверджено, проте, при розробці освітньої програми враховано Національну 
рамку кваліфікацій (6 рівень НРК). 
Відповідно до НРК, студенти отримують концептуальні наукові та практичні знання, здатні розв’язувати складні 
задачі та проблеми у галузі музичної педагогіки (ПРН 3, ПРН 4, ПРН 10). НРК вимагає формування майстерності та 
інноваційності на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач. Освітня програма забезпечує 
володіння інноваційними технологіями та методами музичного навчання, здатність розуміти і застосовувати на 
практиці теорію, принципи і методи у сфері музично-педагогічної діяльності (ПРН 2). Передбачає володіння 
комплексом знань музично-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва (ПРН 1), зокрема, методами 
активізації мистецько-творчого розвитку учнів, виховання художньо обдарованої особистості (ПРН 6). 
У НРК передбачено розвиток вміння набувати, інтерпретувати та застосовувати знання. Освітня програма формує  
розуміння специфіки теоретичного та експериментального дослідження в музично-педагогічній діяльності вчителя; 
науково-дослідницькі навички, вміння їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати 
майбутні наслідки прийнятих рішень (ПРН 12).
НРК вимагає вміння спілкування з професійних питань, що в освітній програмі забезпечується формуванням знань 
та навичок з ділових комунікацій у галузі освіти та педагогіки (ПРН 9); уміння креативно мислити (ПРН 7), 
проявляти гнучкість у прийнятті рішень на засадах використання різних діагностичних методологій музичного 
мистецтва та загальної музичної педагогіки (ПРН15).

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)?

0

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)?

На сьогодні відсутній стандарт ОР бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Щодо 
відповідності змісту ОП теоретичному змісту предметної області то всі освітні компоненти ОП рівня бакалавр 
спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) побудовані з метою донести до студента певні поняття 
предметної області спеціальності 014.13 середня освіта (Музичне мистецтво). 
В процесі викладання освітніх компонентів професорсько-викладацький склад кафедри використовує різноманітні 
технології, прийоми, методи, якими в результаті повинен оволодіти студент. У силабусах і робочих програмах вище 
зазначених дисциплін, що містяться у додатку, окреслено мету кожної дисципліни і те, що здобувачі вищої освіти 
повинні знати та вміти в результаті прослуховування курсу, з цього предмету, що підтверджує відповідність освітніх 
компонентів ОП об’єкту, теоретичному змісту предметної області.

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

Відповідно до нормативних документів 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 імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf 
Для студента бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) індивідуальна освітня траєкторія 
забезпечується шляхом: вибору основного та додаткового музичного інструментів, репертуару, участі у виборі форм 
та методів організації навчальних занять з індивідуальних дисциплін, обранням дисциплін вільного вибору, 
самостійного  вибору об'єктів для проходження виробничої практики, тем курсових робіт, поєднання навчання із 
концертною, громадською, науковою, педагогічною діяльністю та академічною мобільністю. Загалом згідно 
«Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), вибіркові дисципліни становлять 25 % з поміж усіх кредитів ЄКТС 
передбачених для ОП.  
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У «Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
затвердженого вченою радою університету протокол №50 від 31.05. 2018 р. зазначено, що вибіркові навчальні 
дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення 
загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) підготовки. Вибіркові навчальні 
дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Запис на вибіркові навчальні дисципліни організовує деканат 
факультету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf ). Вибір дисциплін вільного 
вибору студент здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової 
діяльності. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного  вибору – 25 осіб (крім випадків, що на 
спеціальності (спеціалізації) навчається менша кількість осіб), максимальна кількість студентів 100 осіб. Здобувач 
рівня бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) має право обирати дисципліни обсягом 60 
кредитів. Попередньо на факультеті організовуються обговорення та інформаційні кампанії для студентів: у 
заздалегідь узгоджений зі студентами час професорсько-викладацький склад висвітлює основні положення кожного 
курсу з дисциплін вільного вибору студента. Основна мета таких зустрічей – надати якнайбільше доступної та 
зрозумілої інформації про вибірковий курс, щоб зорієнтувати студента для найбільш правильного вибору. На сайті 
факультету публікуються анотації кожної дисципліни. Щоб зробити вдалий вибір, студенти мають можливість 
консультуватися з випускниками, відвідувати заняття викладачів, до яких  планують записатися, щоб оцінити їх 
рівень викладання, проаналізувати зміст та методичне забезпечення дисциплін. Силабуси вибіркових дисциплін 
розміщено на сторінці кафедри у розділі методичні матеріали https://kultart.lnu.edu.ua/department/muzychnoho-
mystetstva У визначений час студенти роблять свій вибір шляхом електронного запису в діапазоні термінів, 
встановлених загальноуніверситетським графіком. Вибір відбувається в такому порядку: 1 хвиля вибору ВНД – у 
випадку, якщо ВНД обирає 25 студентів і більше – така ВНД переходить до другої хвилі. Якщо ВНД обирає менше 25 
студентів – така ВНД не переходить до другої хвилі, а студенти мають право обрати іншу дисципліну, з тих, які 
перейшли до другої хвилі. Якщо студент не обрав ВНД протягом другої хвилі – буде здійснено автоматичний 
пропорційний розподіл студентів по ВНД другої хвилі. Також студенти можуть обирати загально університетські 
дисципліни. https://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-vybir-zahalnouniversytetskykh-dystsyplin-dlia-vyvchennia-u-
nastupnomu-2021-22-navchalnomu-rotsi 

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

Метою навчальної та педагогічної практики є формування у студентів системи педагогічних умінь і навичок, що 
забезпечують належний рівень самоорганізації професійної діяльності у типових і нестандартних ситуаціях, 
ефективне вирішення різноманітних педагогічних завдань https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg-
practice.pdf 
Освітня програма та навчальний план 2020-2021н.р. особливо враховує сучасні вимоги щодо зв’язку теоретичних 
положень та практичних умінь через проходження педагогічних практик. ОП та НП передбачають збільшення 
кредитів на практичну підготовку, а саме: 6 кредитів у другому семестрі (педагогічна (ознайомча) практика), 3 
кредити в п’ятому семестрі (педагогічна, без відриву від навчання) і 6 кредитів у четвертому, 9 кредитів у шостому та 
6 у восьмому семестрах (педагогічна). Загалом це 30 кредитів педагогічної практики (на 21 кредит більше у 
порівнянні із 9 кредитами ОП 2016р.). Практична підготовка здобувачів  вищої освіти передбачає відвідування 
індивідуальних практичних занять з основного та додаткового музичного інструменту, постановки голосу, 
диригування, хорового класу та практичної роботи з хором та під час прослуховування лекцій з дисципліни «Історія, 
теорія та методика музичного виховання (дошкільна, шкільна)». Головними базами практики виступають дошкільні 
та шкільні заклади освіти. 

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

Особлива увага у навчальному процесі надається розвитку соціальних навичок (soft skills). ОК «Аналіз музичних 
форм» та «Історія, теорія та методика музичного виховання» передбачають написання курсових проєктів, які дають 
змогу здобути навички командної роботи, управління, покращити вміння самоорганізації, розвинути 
нестандартний творчий підхід до вирішення проблем, формувати власну думку та приймати рішення. Низка ОК 
(Майстерність педагогічної діяльності, Основи хореографії Гармонія, Поліфонія, Історія української культури) 
передбачає розвиток ораторських здібностей, креативності, лідерських якостей. ОК «Філософія» та «Психологія» 
дають змогу засвоїти такі навички нестандартного мислення та прагнення до вдосконалення. В процесі вивчення 
курсів студенти мають виконати індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ). Розвиток комунікативності 
відбувається в процесі вивчення ОК: Українська мова, Іноземна мова, Психологія, Педагогіка, Музична педагогіка, 
Хоровий клас та робота з хором, Навчальна та педагогічна практики. Презентаційні навички набуваються під час 
вивчення ОК Постановка голосу, Концертмейстерський клас, Основний та додатковий інструмент, Вокально-
інструментальні ансамблі, Диригування. Навчання на ОП дозволяє здобути соціальні навички як через ОК, що 
формують основні загальні компетентності, так і опосередковано – через фахові ОК. Формування соціальних 
навичок забезпечується участю студентів у педагогічній, концертній, науковій, громадській, мистецькій діяльності 
університету, міста та регіону.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Відсутній професійний стандарт спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво).
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Задля співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)» 
використовується підхід рівномірного розподілу навантаження протягом навчального періоду та виділення 
окремого часу для проходження практики та написання курсової роботи. Згідно ОП, аудиторне навантаження 
студентів денної форми навчання складає 3032 год., на самостійну роботу студентів – 3448 год, а заочної 414 
аудиторних год. та 3186 год. на самостійну роботу. 
ОП 2020 року передбачає аудиторне навантаження 3288 год., на самостійну роботу – 3912 год. 
Загалом, навантаження по навчальних дисциплінах розподілено рівномірно, 3-5 кредитів ЄКТС. В середньому, 
аудиторні години становлять 1/3, а самостійна робота 2/3 обсягу дисциплін. Протягом тижня є 26 аудиторних год., 
що унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє більше уваги приділити самостійній роботі, на яку 
приділяється приблизно 37 год. в тиждень. Самостійна робота враховується в процесі семінарських і практичних 
занять. Зазначимо, що 30 кредитів ЄКТС (900 год.) виділено на педагогічну практику (збільшено в ОП 2020 року, в 
зв’язку із зауваженнями ГЕР). 

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

На даний момент не здійснюється підготовка ЗВО за дуальною формою освіти, але планується така форма освіти та 
розробляється, відповідно до освітньої програми.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

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

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

Конкурсний відбір у 2017 році для здобуття ступенів вищої освіти здійснювався за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання (з української мови та літератури та історії України) для здобуття ступеня бакалавра на 
основі здобутої повної середньої освіти.У 2020 році конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі 
здобутої повної середньої освіти здійснювався за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (з української 
мови та літератури, історії України та математики або іноземної мови). 

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

27.01.2016 р. Вченою Радою Університету ухвалено «Тимчасове положення про порядок організації академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті  імені Івана Франка». 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 30.12.2016 р. затверджено 
«Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). Львівським національним університетом імені Івана Франка 
визнаються дипломи державного зразка України та результати навчання. В установленому порядку надається 
можливість зарахування на різні роки навчання. Для цього визначаються дисципліни, з яких слід додатково скласти 
іспит чи залік. При успішній здачі академічної різниці студент може зараховуватись на навчання за відповідною 
спеціальністю на здобуття ступенів бакалавр чи магістр. Згідно з п.11.7, 11.9 «Положення про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» відраховані студенти мають право на 
поновлення http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf. Процедура поновлення 
описана у «Порядку 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.

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

Таких прикладів на даній освітній програмі не було. 

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

«Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
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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)

Таких прикладів на даній освітній програмі не було. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Найбільш поширеними формами навчання є лекції, практичні (індивідуальні), семінарські, консультації. 
Індивідуальні дисципліни: основний та додатковий музичний інструмент, диригування, постановка голосу 
відбувається з участю викладача та концертмейстера, що забезпечує музичну підготовку майбутнього вчителя 
музичного мистецтва та спонукає до творчого розвитку особистості  на основі засвоєння особливо індивідуально 
підібраного музичного репертуару, який є посильним та забезпечує подальший розвиток кожного студента. 
Загалом, комплексне використання цих форм дозволяє досягнути програмних результатів. Окремою формою 
навчання є практики, що дозволяють проявити студенту індивідуальний підхід, а також забезпечують програмні 
результати пов’язані із вивченням передових методик музичної діяльності, особливостей викладання музичного 
мистецтва, особливостей концертної та позакласної діяльності. Важливе значення приділяється самостійній роботі, 
що дозволяє саморозвиватись та самовдосконалюватись здобувачам освіти. В методологічному апараті досягнення 
програмних результатів використовуються типові методи навчання такі як мотивація навчально-пізнавальної 
діяльності, аудіовізуальні, діалог, аналіз і діагностика ситуації, проблемний та інші методи, вказані у робочих 
програмах та силабусах. 

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?

Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Що дозволяє на паритетних умовах включення 
студентського середовища в процес функціонування ЗВО. Загалом в процесі навчання викладачі надають 
можливість студентам обирати освітній матеріал, дискутувати на обрані теми, готувати індивідуальні завдання за 
досліджуваною тематикою. Також дається можливість вибору місць та тематики практик, а також реалізації власних 
інтересів в процесі  підготовки курсової роботи. Можливим є проходження навчальних курсів в системі Moodle, 
Zoom, Microsoft Teams та ін., а також організація численних курсів в Інституті післядипломної освіти. Періодично 
проводиться опитування студентів щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що регламентується 
«Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування здійснюється 
відділом менеджменту якості освітнього процесу спільно з центром моніторингу Університету. Представники 
студентства є членами Вченої Ради. 

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

Принципи академічної свободи в Університеті включають: особистісний підхід; поширення знань і використання 
результатів наукових досліджень та участь студентів в наукових конференціях; вибір навчальних дисциплін з 
врахування думки студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); використання сучасних методів 
навчання та досліджень; ситуативні завдання взаємодії зі студентами з обмеженими можливостями. В навчальному 
процесі культивується толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане в посадових 
інструкціях та інших документах. Структури освітніх компонентів наповнюються із врахуванням можливостей 
варіювання інформаційного матеріалу з врахуванням потреб здобувачів та можливості вирішування проблемних 
практичних ситуацій. 

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів знаходиться на сайті факультету (в анотаціях, силабусах, 
робочих навчальних програмах) та надається до початку викладання певної дисципліни (консультаціях), доводиться 
до відома: форма звітності; вимоги до атестації; критерії оцінювання в межах певного курсу. У разі написання 
курсових робіт на першому етапі з кожним студентом розглядається: тема роботи, її актуальність, структура, а також 
терміни виконання кожного з розділів http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kursova-robota.docx.pdf. 
Студенти мають можливість отримати консультації в режимі онлайн (MSTEAMS, Zoom, Viber, Skype та ін.) чи 
офлайн – попередньо узгодивши час консультації на кафедрі https://kultart.lnu.edu.ua/news 
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень відбувається під час вивчення дисциплін «Аналіз музичних форм», «Історія, 
теорія та методика музичного виховання», «Музична психологія», «Основи педагогічних досліджень», «Музична 
педагогіка». Після обрання студентами тем для курсових робіт та розподілу керівників досліджень розпочинається 
робота над їх створенням. Всі теми, що пропонуються пов`язані із специфікою роботи вчителя музичного мистецтва, 
а також з педагогічним напрямом та підготовкою. Навчально-дослідна робота виконується у навчальний час, а 
також в процесі самостійної роботи згідно з навчальним завданням в обов’язковому порядку кожним студентом під 
керівництвом викладача-наукового керівника. Основними елементами навчально-дослідної роботи виступають: 
науково-дослідна робота на семінарських заняттях; дослідна робота під час практик; участь в наукових проектах і 
конференціях. На факультеті культури і мистецтв проводиться щорічна наукова студентська конференція 
постійними учасниками якої студенти спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Результатом 
конференції є ознайомлення із науково-дослідною діяльністю студентів. Із змістом збірників конференцій можна 
ознайомитись в бібліотеці та деканаті факультету https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zb-stud-
nauk-pr-2019-vyp.pdf.

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

Перегляд змісту дисциплін відбувається кожного семестру. Розроблена робоча програма, силабус навчальної 
дисципліни розглядається і рекомендується до затвердження на засіданні кафедри музичного мистецтва. 
Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається на основі власних наукових пошуків, українських та світових 
досягнень в процесі викладання наступних дисциплін: педагогіка, музична педагогіка, вступ до спеціальності, теорія 
та методика музичного виховання, методика вокального виховання дітей, світові музично-педагогічні концепції, 
майстерність педагогічної діяльності, психологія музичних здібностей, основи педагогічних досліджень. Оновлення 
програм відбувається у співпраці з музикантами-практиками (народними та заслуженими артистами України, 
відомими композиторами), вчителями-практиками, студентським самоврядуванням, стейкхолдерами. Викладання 
курсу «Педагогіка» перенесено у другий семестр першого курсу, дисципліну «Музична педагогіка» перенесено для 
вивчення у перший семестр третього курсу. Блок вибіркових дисциплін упорядковано, кожна дисципліна має 
альтернативу. ОП та навчальний план 2020-2021н.р. передбачає практичну підготовку здобувачів в кількості 30 
кредитів. Зауваження до змісту дисципліни «Психологія» було враховано та введено теми «Вікова періодизація 
психічного розвитку» та «Основи педагогічної психології».  

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

Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів, 
грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-
cooperation/ ) та "Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка" 
[http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_ 2019 _Ukr.pdf] 
Відповідними договорами передбачено участь бакалаврів у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський 
університет, Франція) та міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет, Польща). Доцент Король О. М. 
співпрацювала з міжнародною програмою «Біла книжечка», як автор проекту європейського дитячо-юнацького 
фестивалю культур. Здобувачі вищої освіти мають доступ до електронних бібліотек багатьох закордонних 
університетів та інших інформаційних ресурсів на сайті Наукової бібліотеки Університету 
(https://lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/).

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?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
міститься в «Положенні про організацію освітнього процесу», робочих навчальних програмах дисциплін. 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf , а 
також регламентуються за умов пандемії та карантинних обмежень 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://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf.
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf 
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін здійснюється 
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється протягом семестру. Він включає: усне та 
письмове опитування, експрес-тестування, тестування, захист індивідуальних завдань, підготовка рефератів з 
окремих питань, модульний контроль. Для перевірки досягнень програмних результатів навчання пропонуються 
різнорівневі види завдань. Перевірка таких робіт дозволяє оцінити здатність володіти базовими поняттями, 
основами теорії і практики у системі фахової підготовки, вміння їх застосовувати. Модульний контроль проводиться 
у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час проведення 

Сторінка 11



контрольних робіт, виконання індивідуальних програм та завдань тощо. Проведення модулю дозволяє з’ясувати 
проблемні питання розглянуті попередньо, що сприяє подальшому акцентуванні на мало висвітлених питаннях. 
Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами для самостійної 
роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача. Підсумковий 
контроль включає екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Семестровий 
контроль проводять з усіх навчальних дисциплін, які внесені в навчальний план. Екзаменаційні білети зазвичай 
містять різнорівневі види завдань: вибір правильних відповідей із запропонованих, тестові запитання відкритого 
типу, описові завдання. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС визначає 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Університету. Заміри залишкових знань 
студентів проводяться у системі MOODLE згідно наказу ректора. https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-
and-laboratories/monitoring-centre/ Отже, навчальні досягнення студентів оцінюються регулярно і об’єктивно, з 
використанням чітких й  оприлюднених критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних перевірок. 

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначенню чіткого розподілу балів 
оцінювання у різних формах контролю. Розподіл балів визначений у робочій програмі дисципліни. Структура 
питань, які виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються заздалегідь, контрольні питання обговорюються, 
всі неточності усуваються на заняттях або консультаціях. Розподіл балів за формами навчання доноситься до 
студентів лектором на перших заняттях. Систему оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає 
кафедра. Форма проведення контролю та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри музичного 
мистецтва і є обов’язковою частиною навчально-методичного комплексу дисциплін. Інформація про форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регламентується нормативною базою 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, при ознайомленні з програмами 
навчальних дисциплін. Для забезпечення організації освітнього процесу і проведення підсумкового контролю 
факультети за погодженням з кафедрами, складають на кожний семестр відповідно до робочих навчальних планів 
розклад занять та екзаменів. Розклад екзаменів доводять до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць 
до початку екзаменаційної сесії (пунккт 3.10 Положення про організацію освітнього процесу в Львівському 
національному університеті і. І. Франка). Графік навчального процесу на навчальний рік для студентів факультету 
культури і мистецтв як денної, так і заочної форми навчання по курсах і спеціальностях розміщено на дошці 
оголошень біля деканату та на електронній сторінці факультету. У графіку міститься детальна інформація про 
тривалість семестрів, форми та кількість контрольних заходів, терміни проведення екзаменаційних сесій, практик та 
захист курсових робіт. Терміни проведення атестаційних сесій визначаються наказом ректора. Розклад атестаційних 
сесій розміщено на сайті факультету культури і мистецтв і дошці оголошень 
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr. 

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

На даний момент стандарту вищої освіти для спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво)не 
затверджено.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється розкладом залікової та екзаменаційної сесії, які складає 
заступник декана з навчально-методичної роботи у співпраці з кожною кафедрою і затверджується проректором з 
науково-педагогічної роботи. Розклад розміщується на сайті факультету за місяць до початку сесії. Ці процеси 
описані у «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ) та «Положення про 
екзаменаційну комісію» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Положення 
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf , а також 
регламентуються за умов пандемії та карантинних обмежень Тимчасовим порядком організації та проведення 
заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf. Положення про екзаменаційну комісію в 
Університеті https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf Положення про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП
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Об’єктивність екзаменаторів забезпечується вільним вибором екзаменаційних білетів студентами та присутністю на 
заліках та іспитах кількох викладачів, завідувача кафедри та студентів групи. Іспити з музичних дисциплін є 
відкритими для всіх бажаючих почути виступи на сцені. У ЗВО діє комісія з питань етики та професійної діяльності 
відповдно до «Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf). Виникнення конфлікту інтересів вирішується послідовно за 
рівнями: кафедра, деканат, ректорат та комісія з питань етики.

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

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

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

У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має право 
в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в деканат факультету з відповідною 
апеляційною заявою. Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім'я декана факультету, 
який скликає апеляційну комісію. До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, заступник 
декана, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, 
але  не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, та представник ради студентського самоврядування. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Студент, 
який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. По завершенні розгляду апеляційної 
справи комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає відповідне рішення. 
Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах розглядає екзаменаційна комісія. Якщо 
студент не задоволений результатом він ще може після факультетської звернутися до Університетської апеляційної 
комісії. Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського 
національного університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf 

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

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулює «Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ). Кодекс академічної доброчесності 
Університету https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ Положення про забезпечення 
академічної доброчесності є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої 
освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та розроблено з метою 
підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного 
плагіату у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Дія Положення поширюється на наукових, 
науково-педагогічних і педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього 
процесу та наукової діяльності Університету, а також здобувачів наукового ступеня з інших установ, які 
представляють свої  дисертаційні роботи на спеціалізованих вчених радах Університету, публікують свої праці у 
виданнях Університету, є стейкхолдерами Університету. Окрім того, із працівниками та здобувачами підписують 
декларації про дотримання академічної доброчесності.

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

З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, курсових робіт, звітів з практик, рефератів 
тощо) учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням 
відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua ). Для технічного забезпечення 
діяльності вищезгаданої платформи призначено відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з 
надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить 
консультації, навчання тощо. За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну 
перевірку робіт на  наявність плагіату у відповідних підрозділах. Організацію перевірки робіт щодо наявності 
плагіату  здійснює завідувач кафедри. 

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

Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять комплекс 
профілактичних заходів, а саме: 
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання спеціальних курсів; 
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- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу 
відповідних компетентностей; 
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з визначенням 
вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з проходження 
практик тощо); 
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку 
творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання; 
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням. 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf  Впроваджено підписання кожним 
викладачем декларації про дотримання доброчесності працівника Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

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

Вчені ради факультетів відповідальні за перевірку магістерських, курсових робіт, звітів з практик, статей до видань 
Університету, монографій, підручників, навчальних посібників. У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат 
автор роботи, що проходила процес перевірки, має право на апеляцію. Апеляцію подає особисто автор роботи на 
ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням 
Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету розглядає справи щодо 
порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу а також  протягом 10 робочих днів розглядає 
апеляційну справу. Якщо розглядаються студентські порушення, то до її складу долучають представників 
студентства, яких має бути не менше, ніж половина складу комісії. До основних видів академічної відповідальності 
здобувачів вищої освіти належать: 
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік); 
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
- відрахування із закладу вищої освіти; 
- позбавлення академічної стипендії; 
- позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; 
- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, 
тести тощо); 
- повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання; 
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. 

6. Людські ресурси

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

Під час проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників діє «Порядок проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету 
імені Івана Франка» згідно якого створюються конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності 
поданих претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, 
зокрема вимог конкурсу. (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/). 
Процедура конкурсного добору зосереджена на відборі професійних кадрів, що забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 
4.8. Згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента, старшого викладача кафедри проводяться відкриті лекції в 
присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення професійної 
кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються всі докази професіоналізму 
та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передаються на розгляд конкурсної комісії факультету. При 
розподілі педагогічного навантаження враховується наявність кваліфікації, відповідного наукового рівня, 
навчально-методичної літератури та сертифікатів тренінгів, стажування. Положення про оцінювання роботи та 
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf.

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

Важливі події та заходи, які організовує відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та 
розвитку ЛНУ ім. І. Франка на яких зустрічаються працедавці, студенти та викладачі це – «Дні кар’єри ЄС». Подія 
має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для 
молоді в європейському вимірі. Під час заходу студенти та випускники отримують знання, що знадобляться у 
професійній діяльності, можуть дізнатися про ситуацію на ринку праці, можливості навчання та стажування за 
кордоном, а також отримують консультації від представників роботодавців. Укладення договорів про співпрацю, про 
проходження практик та стажування, а також отримують різноманітні консультації. 
https://www.facebook.com/dis.ifnul/ Відбуваються профорієнтаційні зустрічі, семінари зі стейкхолдерами, на яких 
розглядаються пропозиції та вакансії в закладах освіти. https://kultart.lnu.edu.ua/news/proforiientatsiyna-zustrich-zi-
studentamy-4-ho-kursu-or-bakalavr-014-13-serednia-osvita-muzychne-mystetstvo 
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Аудиторні, практичні (індивідуальні) заняття проводять висококваліфіковані викладачі з почесними званнями 
(Народні артисти України – Олег Лихач, Людмила Божко-Лацанич, Орест Сидір; Заслужені артисти України – 
Василь Дудар, Марія Хохлогорська, Ірина Маковецька, Соломія Приймак), Заслужені діячі мистецтв України – 
Ельвіра Тайнель. Методистами (вчителями гімназій, шкіл та ліцеїв) в час педагогічної та навчальної практики, які є 
майбутніми роботодавцями (О. Гурин – завідувач відділом психологічного супроводу соціальної адаптації та 
виховання молоді м.Львова, О. Лазуркевич – вчитель музичного мистецтва Сихівської гімназії; Н. Кузьменко – 
вчитель музичного мистецтва ЗОШ №77 м.Львова; Н. Литвон – заступник директора СЗШ №34 імені Маркіяна 
Шашкевича). 

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

Університет сприяє професійному розвитку науково-педагогічних працівників системою професійної та фінансової 
мотивації. Професійний розвиток кадрів забезпечується програмою стажування, зокрема закордонного, на яке 
щорічно оголошується конкурс у ЗВО, проведенням міжнародних наукових конференцій. У структурному підрозділі 
Університету – Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти забезпечується підготовка та перепідготовка 
фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації, стажуванні. Оволодіння 
комп’ютерною грамотністю, основами програмування, зокрема в освіті, забезпечують комп’ютерні курси 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, 
Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). Мовні курси з вивчення іноземних мов в Інституті створені на базі Центру 
неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-
neperervnoji-osvity/language-cources ). Тимчасове положення Університету про дистанційне стажування здобувачів 
вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) 
установах у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-
distance-trainings.pdf Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 
Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення викладачів описана у «Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення 
викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/). Вона охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних працівників 
подякою, грамотою ректора, декана факультету. Фінансово працівники стимулюються згідно положень (Положення 
про мотиваційний фонд, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету 
за наукові здобутки, Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль 
Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf ). Відділ міжнародних зв’язків 
Університету організовує навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус +». 
Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-
and-projects/erasmus/key-action-1/). Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується 
Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya 
). Кожен викладач зобов’язаний раз у п’ять років проходити підвищення кваліфікації у формі стажування. 
Проводяться курси професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності» 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/druhyy-kurs-profesiynoho-rozvytku-vdoskonalennia-vykladatskoi-maysternosti 
Запроваджено преміювання викладачів за публікацію статей у базі даних SCOPUS. 

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?

Інформація про фінансову діяльність https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/financial-information/  матеріально-технічне забезпечення подана на офіційному веб-сайті ЛНУ 
https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/ Фінансування освітньої програми здійснюється 
зі загального та спеціального фондів з урахування осіб, що навчаються на бюджетній та платній формі навчання. 
Значна сума цього фінансування йде на заробітну плату та обслуговування матеріально-технічного забезпечення. 
Студенти забезпечені гуртожитками. кабінетом музичної літератури, мають можливість користуватися фондами 
бібліотеки, на факультеті культури і мистецтв є концертний і репетиційний зали, кабінет музичних інструментів, 
комп’ютерний клас та низка аудиторій для самостійної підготовки (кожна з них забезпечена музичним 
інструментом). Дотримано вимог щодо мультимедійного забезпечення (не менше 40% аудиторій). Ауд. №1, №39, 
ауд. ім. Л. Курбаса та концертний зал мають мультимедійне обладнання. Є стаціонарні та переносні проектори. 
Навчання у ЗВО здійснюється у 3 зміни, функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний 
басейн, 1 стадіон та 9 спортивних майданчиків. Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних 
залів на 794 посадкових місць. В бібліотеці функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI. У 
2020 році відкрився вільний доступ до університетської мережі LNU-WIFI.
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Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для студентів створена сприятливе середовище як навчання, так і організації дозвілля. Зокрема функціонують 
студентські їдальні, для проживання є гуртожитки, організовані гуртки за інтересами,  функціонує «Студентський 
клуб» студентське самоврядування та студентський профком. Для відпочинку та оздоровленні студентів діє 
спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному комплексів ЛНУ організовано низку спортивних секцій. 
Питанням стипендій та соціального забезпечення займається Студентський відділ університету. Проведення 
практик відбувається на базі гімназій, ліцеїв та шкіл з якими є укладені договори про  співпрацю. На факультеті є 
«Студентський простір» де студенти мають можливість комунікувати, обговорювати  проблеми студентського життя, 
проявляючи студентську активність. Викладачами кафедри розроблені і видані підручники, навчальні посібники і 
навчально-методичні рекомендації, які забезпечують студентам можливість формування загальних і професійних 
компетентностей необхідних для проведення наукових і виробничих досліджень з теорії і методології  музичного 
мистецтва. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, 
навчальних лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до потреб навчання, 
викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми.

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

Факультет культури і мистецтв створює безпечні умови навчання та праці, у кожному структурному підрозділі 
знаходиться аптечка для надання медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідеміологічні 
норми. Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці. В головному корпусі 
Університету працює медичний пункт для студентів та працівників. В університеті працює психологічна служба, яка 
пропонує здобути навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді та багато іншого. 
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного університету імені Івана Франка, 
здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою 
умовою проходження практик. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Координаторами надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації 
виступають деканати факультетів, які забезпечують централізоване надання довідок (у тому числі з інших служб, 
відділів університету), що реалізовують методисти деканату. Інформація до студентів може доноситися також через 
старостати, з використанням інформаційної дошки, сайту факультету, соціальних мереж. Соціальна підтримка 
здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету, який координує процедури 
призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Проводить інформаційно-роз’яснювальну 
діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші 
повноваження передбачені положенням про студентський відділ Львівського національного університету імені 
Івана Франка (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf ) Здобувачі вищої освіти 
мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням (https://students.lnu.edu.ua/self-government/) яке 
діє відповідно до положення (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), приймати участь у їх 
засіданнях, тим самим висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. В Університеті діє також Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є складовою громадського самоврядування. Вказане 
товариство сприяє розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, 
забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє 
підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями і у своїй діяльності керується положенням 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf ) Велику підтримку для здобувачів 
надає Первинна профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів 
(http://ppos.lnu.edu.ua/). Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23  
років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за проживання в 
гуртожитках здобувачів, які належать до цієї категорії. http://studviddil.lnu.edu.ua/  

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в університеті
регламентуються такими документами:
Статут ЛНУ:
п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
п. 10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати права на 
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача 
вищої освіти;
п. 10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету, 
відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
Положення про організацію освітнього процесу:
п. 11.6. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють 
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виконання освітньої програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому 
порядку. Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної 
освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний PTR-
130 (гусеничний сходовий підйомник). У разі потреби можливе його використання на факультеті культури і 
мистецтв. Також в Університеті діє Порядок супроводу 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?

СТАТУТ ЛНУ 
10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА 
5. Права та обов'язки осіб, які навчаються Університеті.
5.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Усі конфліктні ситуації на кафедрі вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в деканаті із залученням декана 
чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді факультету культури і мистецтв. У разі не вирішення 
конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань етики ЛНУ. В університеті діє 
гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. А також працює Уповноважена особа з питань запобігання та 
протидії корупції https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/. 
Конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Питання процедури розроблення, затвердження ,моніторингу та періодичності перегляду розкрито в «Положенні 
про забезпечення якості освіти» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf) та в «Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка». Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, 
перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf) враховуються регулярно перед 
створенням ОП та навчальних планів (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП проводиться на засіданні кафедрі музичного мистецтва, як правило, один раз на рік. Рекомендації 
кафедри подаються на науково-методичну раду факультету для розгляду. В випадку позитивного рішення науково-
методичної ради питання зміни ОП розглядається на Вченій раді факультету культури і мистецтв, а згодом на 
Вченій раді Університету. Протягом 2017-2020 рр. зміни в ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)» вносились у 
2020 році. Змінено перелік дисциплін в навчальному та робочому планах (відповідно до зауважень ГЕР), 
переглянуто загальні та фахові компетентності освітньої програми. До ОК додано дисципліну дослідницького 
спрямування «Основи педагогічних досліджень». Структурно-логічну схему ОП зроблено наочною, що дає змогу 
простежити інтердисциплінарні зв’язки, передумови до навчання окремих ОК. Викладання курсу «Педагогіка» 
перенесено у другий семестр першого курсу, дисципліну «Музична педагогіка» перенесено для вивчення у перший 
семестр третього курсу. Блок вибіркових дисциплін упорядковано, кожна дисципліна має альтернативу. ОП та 
навчальний план 2020-2021н.р. передбачає практичну підготовку здобувачів в кількості 30 кредитів. 

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

Студенти кафедри музичного мистецтва беруть активну участь у впровадженні освітніх програм, через висловлення 
рекомендацій щодо вдосконалення освітніх компонентів, а також шляхом вибору дисциплін. На першому етапі 
порадники академічних груп на зібранні групи пояснюють важливість студента у виборі предметів та їх вагомий 
вплив на подальше навчання та його якість, розказує про усі переваги  та недоліки такої системи. Наступним етапом 
лектори (кандидати наук, доктори) проводять усні опитування у групах та з’ясовують предмети які студенти хотіли б 
вивчати і чи є доцільність їх викладання на даній спеціальності. Третій етап: дослухавшись до думки студентів, 
викладачі  розробляють навчальні плани предметів, які на думку студентів і членів кафедри можна б було 
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впроваджувати у навчальний процес. На п’ятому етапі складається анкета, із зазначеними у ході попередньої роботи 
предметами, та затверджується на кафедрі. Опісля цього роздається студентам для визначення тих предметів, які 
кожен студент вважає за потрібне. Отримані дані опрацьовуються відтак формуються групи. В ОП 2020 року введено 
дисципліну «Основи педагогічних досліджень», яка має на меті озброїти студентів знаннями щодо дослідницької 
діяльності, а також збільшено кредити на педагогічні та навчальні практики до 30. До перегляду ОП залучені 
студенти. Членами Вченої ради є студенти: Д.Крохмальний, С.Турчак, І.Сидір, Т.Ляцька, Ю.Рахно. Відбуваються 
регулярні опитування щодо якості викладання дисциплін та кількості відведених кредитів на їх вивчення.

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

Спілкування з представниками студентського самоврядування дає можливість виявити їх інтереси, побажання та 
пропозиції щодо завантаженості в процесі навчання, можливості самостійної підготовки, роботи над курсовими 
дослідженнями. У склад Вченої ради факультету та Вченої ради Університету входять студенти, що беруть активну 
участь у обговоренні  ОП. Студенти Запрошуються на зустрічі з роботодавцями 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/proforiientatsiyna-zustrich-zi-studentamy-4-ho-kursu-or-bakalavr-014-13-serednia-osvita-
muzychne-mystetstvo 

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

Кафедра має укладені договори про співпрацю із ЗДО та ЗСШ. В процесі фахової комунікації пропозиції 
роботодавців беруться до уваги при внесенні змін до ОП. Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру 
маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка щорічно організовує «Дні кар’єри ЄС», «Майстерня кар'єри» 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/prohrama-maysterni-kar-iery, Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи за 
участю працедавців. Також періодично проводяться засідання кафедри за участю студентів та стейкхолдерів 
(протоколи засідання кафедри №6 від 17.12.2020р. та протокол №8 від 25.02.2021р. 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/onlayn-zasidannia-kafedry-muzychnoho-mystetstva , 
https://kultart.lnu.edu.ua/news/onlayn-zasidannia-kafedry-muzychnoho-mystetstva-za-uchastiu-steykkholderiv-ta-
zdobuvachiv-osvity. Враховано рекомендації роботодавців щодо включення до ОП дисципліни "Історія 
хореографічного мистецтва". Збільшено кількість кредитів на проведення педагогічних практик (пропозиція 
Лазуркевич О.С.) Студенти мають можливість отримати безкоштовні практичні поради щодо вибору місця праці, 
здобути необхідні для подальшого працевлаштування навички, отримати інформацію про програми практики, 
стажування та вакансії у загальноосвітніх закладах. Роботодавці мають нагоду представити свою організацію та 
сформувати до неї лояльність університетської спільноти, спілкуватися із студентами та викладачами, отримати 
резюме потенційних кандидатів на вакантну посаду. Викладачі отримують цінні контакти, розуміння сучасних 
вимог ринку праці.

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

За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який щороку проводяться (оновлені дані буде додано 
після опитування) https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-aboratories/monitoring-centre/ В університеті 
діє Центр маркетингу та розвитку https://marketingcenter.lnu.edu.ua/. При центрі діє сектор комунікації зі 
студентами, у функціях якого є: організація тренінгів, дорадництво тощо. За результатами моніторингу 
працевлаштування випускників, який щороку проводить відділ працевлаштування маємо такі результати: 89% - 
працевлаштовані випускники, з них 51,1% випускників працюють за спеціальністю, 15% - приватні підприємці. 72,5% 
випускників зазначили, що мають перспективу кар’єрного зростання на даній роботі. 90% випускників ОП рівня 
вищої освіти Бакалавр  спеціальності  014 Середня освіта (музичне мистецтво) продовжують навчання на  рівні 
Магістр спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво) у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка.

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 в Університеті забезпечується «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості 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 забезпечує реагування на виявлені недоліки в освітній  програмі та освітній діяльності. На засіданнях 
кафедри музичного мистецтва заслуховувались і затверджувались кожного року програми базових дисциплін і 
дисциплін вільного вибору. За необхідності викладачами вносились зміни до програм курсів. На факультеті працює 
методична рада, яка здійснює моніторинг силабусів та навчальних програм курсів, освітньої програми загалом. 
Основною формою внутрішнього забезпечення якості освітньої програми виступають ректорські заміри знань. 
Здійснювані заходи дозволяють корегувати ОП, підходи до методів викладання та оцінювання знань. Значна роль у 
реагуванні на недоліки в освітніх бакалаврських програмах належить методичній та вченій раді факультету та 
університету.  Враховуючи пропозиції стейкхолдерів, було збільшено кількість кредитів на педагогічну практику. 
Враховуючи зауваження студентів щодо великої кількості годин з предмету «диригування», їх зменшено до 1 год. на 
тиждень (в ОП 2016 було 2 год. в тиждень).
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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?

Серед основних побажань і зауважень, висловлених під час попередньої акредитації було вказано на вдосконалення 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, на необхідність впровадження програми комп’ютеризації з 
ширшим впровадженням навчальних комп’ютерних програм, телевізійних інформаційних програм. Розширення 
співпраці з стейкхолдерами відбулось шляхом організації і забезпечення навчальних та педагогічних практик. 
Студенти беруть активну участь і публікуються у матеріалах щорічної університетської студентської конференції. До 
робочої групи спеціальності додано стейтхолдера – вчителя методиста вищої категорії, ЗОШ №77 м. Львова 
Кузьменко Н.Я. та здобувача ОР Бакалавр Групи КМО41 Костура Н.Я. та випускницю ОП, здобувачку ОР Магістр 
групи КМО11з Савосік К.О. Підрозділ «Придатність до працевлаштування» сформульовано відповідно до переліку 
професій національного класифікатора України ДК 003:2010. Програмні результати навчання забезпечені 
відповідними ОК та не дублюють один одного. До ОК додано дисципліну дослідницького спрямування «Основи 
педагогічних досліджень». Структурно-логічну схему ОП зроблено наочною, що дає змогу простежити 
інтердисципліні зв’язки, передумови до навчання окремих ОК. Викладання курсу «Педагогіка» перенесено у другий 
семестр першого курсу, дисципліну «Музична педагогіка» перенесено для вивчення у перший семестр третього 
курсу. Упорядковано блок вибіркових дисциплін, кожна з них має альтернативу. ОП та навчальний план 2020-
2021н.р. передбачає практичну підготовку здобувачів в кількості 30 кредитів. Зауваження до змісту дисципліни 
«Психологія» було враховано та введено теми «Вікова періодизація психічного розвитку» та «Основи педагогічної 
психології».

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

Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП на таких етапах: 
- затвердження ОП на засіданні кафедри. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена програма є збалансованою, 
чи кредити присвоєно раціонально, чи студенти здатні завершити окремі дисципліни  та всю освітню програму. 
Позитивне рішення кафедри є підставою для передачі матеріалів методичній комісії факультету. 
- затвердження ОП науково-методичною радою. До складу науково-методичної ради входить професорсько-
викладацький склад факультету. Висновок науково-методичної ради є  рекомендаційним для Вченої ради 
факультету. 
- затвердження ОП Вченою радою факультету. До складу Вченої ради факультету входить професорсько-
викладацький склад факультету, представники студентського уряду. Вчена рада  факультету здійснює перевірку 
відповідності ОП усім вимогам факультету. Позитивне рішення Вченої  ради є підставою для передачі матеріалів на 
розгляд Вченої ради Університету.  
- затвердження ОП Вченою радою Університету.
При коригуванні ОП враховується також опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно 
якості освітнього процесу, що регламентується «Положенням про організацію опитування студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf )

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

Втілення політики із забезпечення якості ОП у моделі системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa- model.pdf, де визначено п’ять 
основних інституційних рівнів системи забезпечення якості. Структурними підрозділами, що відповідають за 
внутрішню систему забезпечення якості є навчально- методичний відділ, центр забезпечення якості освіти, відділ 
ліцензування та акредитації, менеджменту організації освітнього процесу. Структурними підрозділами, що залучені 
до реалізації внутрішньої системи забезпечення якості є студентський відділ, інформаційно-аналітичний і 
профорієнтаційний центр, Відділ по роботі з ЄДЕБО, первинна профспілкова організація працівників,  відділ 
інформаційного забезпечення, а також інші університетські служби. Дорадчими та робочими органами є: Ректорат 
http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/; Вчена рада Університету http://council.lnu.edu.ua/; 
Науково-технічна рада http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/; Громадська 
рада http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/; Студентський уряд http://students.lnu.edu.ua/self-government/; 
Приймальна комісія http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/.Структуру та організацію внутрішнього 
забезпечення якості освіти уточнено у положенні «Внутрішня система забезпечення якості освіти в університеті» 
http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp- 
content/uploads/sites/6draft-v1.pdf 

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана 
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ). Оцінювання роботи викладачів 
регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Опитування 
студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно «Положення про організацію 
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ). Всі документи розміщені на сайті 
університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення  якості навчального процесу» 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). 

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

https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr 

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/academics/bakalavr 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- Врахування регіональних особливостей та потреб роботодавців і органів влади;
- Наявність відповідної практичної підготовки студентів (27 кредитів);
- Широкий перелік вибіркової компоненти (25 % становлять вибіркові дисципліни);
- Залучення практиків музичної галузі до читання дисциплін;
-Створення Центру маркетингу та розвитку відділу, що активізував співпрацю з роботодавцями,  
випускниками та студентами;
- Використання різноманітних методів навчання (інформаційно-комп’ютерних, дискусії із фахівцями,  індивідуальні 
заняття)
- Консультування та врахування побажань стейкхолдерів при формуванні навчального контенту (компонентів ОП);
- удосконалено матеріально-технічне забезпечення.
Слабкі сторони:
- Зокрема, викладачі які працюють у  різних інструментальних напрямках не мають наукового ступеня, що не 
дозволяє їм читати лекції на ОР  «Бакалавр»;
- Недостатнє використання іноземної мови в навчальному процесі;
- відсутність стандарту вищої освіти за заявленою спеціальністю на момент розробки освітньої програми;
- обмежені фінансові можливості щодо залучення міжнародних стейкхолдерів у викладанні навчальних дисциплін 
та забезпечення практичної компоненти

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

Загалом задля забезпечення функціонування ОП плануються наступні заходи:
Вдосконалення програми шляхом залучення до лекцій провідних українських та іноземних фахівців галузі (в тому 
числі за рахунок захисту дисертацій працівниками кафедри);
Покращення матеріально-технічної бази для забезпечення дисциплін;
В рамках навчальних дисциплін викладачі передбачають можливість використання інноваційних методів навчання;
Кафедра враховує побажання органів місцевої влади та роботодавців. Зосереджує увагу на можливості ширшого 
ознайомлення з пропозиціями роботодавців та органів освіти.
Кафедра музичного мистецтва удосконалює  практичну підготовку здобувачів вищої освіти, тому на 2020-2021 
навчальні роки передбачено збільшення кредитів на проведення  практик, а саме –педагогічної (ознайомчої) на 1 
курсі, педагогічної на 2, 3, 4 курсах. Такі зміни покращать умови засвоєння майбутніми вчителями музичного 
мистецтва педагогічних вмінь та навичок та максимально наблизять до виконання фахових завдань майбутньої 
професії.

 

 
          
  

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 24.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Аналіз музичних форм навчальна 
дисципліна

Аналіз муз. 
форм..pdf

KbcMDVbhK8PZ/t9/
vv+6cmWMkgzp7W
AKRECw0Ol8kpM=

Опорні  
конспекти  
лекцій,  
методичні  
розробки,  
першоджерельні  
та ілюстративні  
матеріали, нотні  
збірники, клавіри  
опер, технічні  
засоби навчання  
(CD, DVD,  
магнітофон,  
ноутбук),  
нормативні  
документи,  
комплекс  
навчально- 
методичного  
забезпечення  
навчальної  
дисципліни. 

Педагогіка навчальна 
дисципліна

Pedahohika-
Sylabus_2020-2021-
Kult.-i-myst.-I-kurs-

014.pdf

jojJXVMDBwusD2TF
ObIf+y3YBlFOkbO7

M4ivK1h/mvA=

Аудиторія, ноутбук, проектор, 
доступ до інтернету,Office 365

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент 
(фортепіано)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
фортепіано 

2020.docx.pdf

IC0pC2XTihGDZH/
XF7A6yO88H3TQyFj

nDz6WFQdjxig=

Аудиторії, концертна зала, роялі, 
акордеони, бандури, скрипки 

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (скрипка)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
скрипка2020.docx.p

df

YqXl4MpMkZVgit/V
02Ql8DR1lVwTsMAf

okdPOvz9JUY=

Аудиторії, концертна зала, роялі, 
акордеони, бандури, скрипки 

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (бандура)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
бандура.pdf

sr0Rrk5e5+nKQg7w
5GOLt0KpQXsrMNL

azQrXTfvQs8E=

Аудиторії, концертна зала, роялі, 
бандури

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (сопілка)

навчальна 
дисципліна

Силабус сопілка.pdf g5GNUW7IEeajTlxv
DZIAAk+2ILzb9kbY9

2BxNZKNW5I=

Аудиторії, концертна зала, роялі, 
фортепіано, сопілки

Охорона здоров"я 
дітей та шкільна 
гігієна

навчальна 
дисципліна

Охорона здоровя 
дітей та шкільна 

гігієна.pdf

PipLy76z2NLylkuh3
W+JxiHU+WAuGjQ

Ffd+wsOTdvys=

Аудиторія, ноутбук, доступ до 
інтернету,Office 365

Поліфонія навчальна 
дисципліна

поліфонія.pdf xTNC79Crjfr6Y7tgKl
a35tpH56SiQrxejxkD

ZQ3vQ8o=

Методичне забезпечення 
навчальної дисципліни охоплює 
підручники та посібники, 
зазначені у списку літератури, 
ілюстративний нотний 
матеріал, роздатковий матеріал 
на практичних заняттях.

Психологія навчальна 
дисципліна

psykholohiia (4).pdf eAlM3K1zt6IBJ62/T
XgWXcVjgSxlQSXnL

GwPsPBZ414=

Аудиторія, ноутбук, проектор, 
доступ до інтернету,Office 365

Сольфеджіо навчальна 
дисципліна

сольфеджіо.pdf 1rx1UtIo01QXPoVGq
fMLq92L2My2tVQE

KoD3P3G16CU=

Навчальні посібники та 
підручники з сольфеджіо, (одно-, 
дво- та триголосся), нотні 
збірки; збірники музичних 
диктантів; ілюстративні 
матеріали, комплекс навчально-
методичного забезпечення 



навчальної дисципліни. 

Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

навчальна 
дисципліна

khor-klas.docx.pdf tRM3MNtbL+ioLE7z
9LtTxEqRTIXpGfDF

VOeN1gTLvbA=

Аудиторії, концертна зала,  
хоровий клас, станки для хору

Курсова робота 
(Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання, Аналіз 
музичних форм)

курсова робота 
(проект)

kursova-
robota.docx.pdf

5xMoKaaifgXQWqCF
cAkiQ7/8/imCbzMD

VNLUBr/fD1Y=

Педагогічна практика практика силабус на пед 
практику 2020-

2021.pdf

U7RBrpNNZsRGdT
MXE86+qhGC6y5A
G5cSGSNU9xvDXvo

=

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Українська мова.pdf te5qce6pr/i/O2b2cX1
eU7Q3r4uUOU2Wg9

hz3ROg5fc=

Аудиторія,  
ноутбук,  
проектор, доступ  
до інтернету,  
Office 365 

Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності 
та охорона праці 

(1).pdf

GuB8HKMvLou/dpb
90xFvCZhcwhy+AS9

+D/5B1oS8ITI=

Аудиторія,  
ноутбук, доступ  
до  
інтернету,Office  
365 

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

Vstup-do-spetsial-
nosti.docx.pdf

qabvvmVBMntEzAjQ
1dewOqEtpd2+6rtT

MEp0fz9yqsY=

Аудиторія,  
ноутбук,  
проектор, доступ  
до  
інтернету,Office  
365 

Гармонія навчальна 
дисципліна

Гармонія.pdf KvH+sVY3PjmXnZq
Rfx5oBaGhMrKuRH

aziMCqurf7RvI=

Методичне  
забезпечення  
навчальної  
дисципліни  
охоплює  
підручники та  
посібники,  
зазначені у  
списку  
літератури,  
ілюстративний  
нотний матеріал,  
роздатковий  
матеріал на  
практичних  
заняттях. 

Диригування навчальна 
дисципліна

dyryhuvannia.docx.p
df

Kvr3mHJlLytmyJIEx
fpSr6bwGGhLP3Bais

L0Cr3p+cE=

Аудиторії, репетиційна зала, 
хоровий клас, рояль, станки для 
хору, пюпітри

Історія зарубіжної 
музики

навчальна 
дисципліна

Історія 
зарубіжн.музики.p

df

YEvePi4MD12chfZoJ
9/PUYHWhYLj6mla

YzM4ZeV72c4=

Опорні конспекти лекцій, 
методичні розробки, 
першоджерельні та 
ілюстративні матеріали, нотні 
збірники, клавіри опер, технічні 
засоби навчання (програвач, 
платівки, CD, DVD, магнітофон, 
аудіокасети, відеокасети), 
нормативні документи, 
комплекс навчально-методичного 
забезпечення навчальної 
дисципліни.

Історія 
образотворчого 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

Istoriia-
obrazotvorchoho-
mystetstva (1).pdf

yL/3+31gh2Cxce4aC
xCfLdELTnt8uARnE

UtXyb2zT6Y=

Опорні конспекти лекцій, 
методичні розробки, дошка, 
крейда, маркери,  ілюстративні 
матеріали

Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання 
(дошкільна, шкільна)

навчальна 
дисципліна

Історія, теорія та 
методика 
музичного 

виховання.pdf

zj2R4ftCcf8TCDjBFB
RphU0kMA4uAnRw

uumg/KCqz9E=

Аудиторія, ноутбук, проектор, 
доступ до інтернету



Історія української 
музики

навчальна 
дисципліна

Історія української 
музики.pdf

E5Zn47B+/+wJxl/m
onymigA1fqfxJ4jpvc

BUMQTpLtM=

Опорні конспекти лекцій, 
методичні розробки, 
першоджерельні та 
ілюстративні матеріали, нотні 
збірники, клавіри опер, технічні 
засоби навчання (програвач, 
платівки, CD, DVD, магнітофон, 
аудіокасети, відеокасети), 
нормативні документи, 
комплекс навчально-методичного 
забезпечення навчальної 
дисципліни.

Основи педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Osnovy-
pedahohichnykh-

doslidzhen-z-
tytulkoiu (1) (1).pdf

TU7QYaff0Tuj2Mzny
nATPcBllYCAcL50mI

O7cliOnNM=

Аудиторія, ноутбук, проектор, 
доступ до інтернету

Основи теорії музики навчальна 
дисципліна

osnovy-teorii-
muzyky.docx.pdf

LN7mVGbPm0i4iHL
dO8tjeufRRWw+ncf

V1JmI0eH19lg=

Аудиторія, ноутбук, проектор, 
доступ до інтернету

Музична педагогіка навчальна 
дисципліна

Muzychna-
pedahohika.docx.pdf

AwOqDFzeYIVHlalZz
idDDVzXUGzkqoXW

sVCPxDn6ozU=

Аудиторія, ноутбук, проектор, 
доступ до інтернету, Office 365

Постановка голосу навчальна 
дисципліна

postanovka-
holosu.docx.pdf

VJDu5SdcvmMR5bt
kh+XMw4f/0FEDeh

kGeFcFb+kojnY=

Аудиторії, репетиційні зали, 
рояль, фортепіано, дзеркала

Державний екзамен 
(Диригування та 
основний музичний 
інструмент)

підсумкова 
атестація

Державний екзамен 
Дир. осн. муз.ін..pdf

8YrMR62/vRDxrviU
8kRolzcVTGD3NTZa

w5Jf1Bws+1c=

Держввний екзамен 
(Історія, теорія та  
методика музичного 
виховання)

підсумкова 
атестація

Derzhavnyy-
ispyti.Історія, 

теорія та 
методика муз. 

вих.pdf

422RCIZAeE1FUav5
xXruNXQQi6zJfET6

EshGojpZoUg=

Історія Української 
культури

навчальна 
дисципліна

Istoriia-ukr-kul-
tury.docx (2).pdf

osown5jtzjvHQ3XIvV
vS/TVbbkzr82gncxfO

XN0saUo=

Аудиторія,  
ноутбук,  
проектор, доступ  
до інтернету,  
Office 365 

Історія України навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
України 32.pdf

Jzo7IOLsdLsLT+uN
NNYsoAnfBwvUWNr

deQp7MKRQPtI=

Аудиторія,  
ноутбук,  
проектор, доступ  
до інтернету,  
Office 365 

Педагогічна 
(ознайомча) практика

практика силабус практики І 
курс.pdf

AaqqEZiaylhNYYJsZ
JSJWvF+c/lxcQJ1UY

4liURc5lE=

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (баян)

навчальна 
дисципліна

силабус 
баян.doc.pdf

GYNQygA9+TzdfxsM
9GCCWCP6Wn6a34

p7irkcCzn+sFE=

Аудиторії, концертна зала, баян

Іноземна мова (рівень 
А2)

навчальна 
дисципліна

Inozemna-
A2.docx.pdf

wrCKYdLS3ihnCEM/
MbqglnpbJ3FGREV

TsJWEBid6OR8=

Аудиторія,  
доступ до  
інтернету,Office  
365, ПК Intel Core  
i3-4150 / 3.5 ГГц;  
інтерактивна  
дошка SMART  
Board 800 з  
вмонтованою  
акустичною  
системою; 
документ-камера   
SMART Document  
SDC-450; 
мультимедійний  
проектор NEC  
UM280WG; 
LCD телевізор  
Samsung  
UE32FH4003W. 



Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

508de0a9-3100-
4b04-9d70-

95a93c5cb2d6.pdf

Q4xqoY+KAl/JSlfN6
ecs+slCtVFhWJ5Dm

G8GczwRM2A=

Спотривні зали,  
басейн,  
спортивне  
спорядження  
різних типів 

Іноземна мова (рівень 
В1)

навчальна 
дисципліна

Inozemna-
V1.docx.pdf

e3ZY3zF21CeElN7b
M6FCUMjR3pPdPw
A4T83h2hxZTjw=

Аудиторія,  
доступ до  
інтернету,Office  
365, ПК Intel Core  
i3-4150 / 3.5 ГГц;  
інтерактивна  
дошка SMART  
Board 800 з  
вмонтованою  
акустичною  
системою; 
документ-камера   
SMART Document  
SDC-450; 
мультимедійний  
проектор NEC  
UM280WG; 
LCD телевізор  
Samsung  
UE32FH4003W. 

Філософія навчальна 
дисципліна

filosofiia.docx.pdf LXkNE1Md6ygbEVZ
w2YDz2d7iKWjhRM
LU74F82ZD2xtQ=

Аудиторія,  
ноутбук,  
проектор, доступ  
до інтернету,  
Office 365 

 
* 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

79101 Тайнель 
Ельвіра 
Золтанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність:  
музика і співи, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003830, 
виданий 

16.12.1993, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001599, 
виданий 

20.05.1995

26 Історія, теорія 
та методика 
музичного 
виховання 
(дошкільна, 
шкільна)

структурний підрозділ 
- кафедра музичного 
мистецтва факультету 
культури і мистецтв;
кваліфікація - вчитель 
музики і співів, 
кандидат 
педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 
34 роки;
1. Тайнель Е. Жанри 
українського дитячого 
фольклору в народній 
педагогіці. – Музика і 
освіта. – Київ, 2002. 
№3. С. 31-34.
2. Тайнель Е. Роль 
музичних товариств та 
соціальних музичних 
закладів у 
національно-
культурному розвитку 
Галичини кінця 19 – 
початку 20 ст. – 
Молодь і ринок. 
Дрогобич: Коло, 2002. 
№3. С. 16-19.
3. Тайнель Е. 
Виникнення та 



використання 
релятивного методу 
сольмізації у світових 
музично-педагогічних 
системах. - Молодь і 
ринок. Дрогобич: 
Коло, 2002. № 10. С. 
44-48.
4. Тайнель Е. 
Становлення  
музичної освіти в 
музичних закладах 
Львова. – Науково-
педагогічний та 
економічний журнал 
;4 «Молодь і ринок», 
Дрогобич, 2010. – С. 
23-29.
5. Тайнель Е. 
Особливості 
диференційованого 
підходу та 
інтегрованих процесів 
фортепіанного 
навчання майбутніх 
педагогів-музикантів. 
– Вісник ЛНУ ім. 
Івана Франка, серія: 
Мистецтвознавство. 
Львів, 2011. – С. 15-19.
6. Тайнель Е. 
Підготовка майбутніх 
педагогів-музикантів 
(історичний аспект). – 
Журнал «Молодь і 
ринок». Дрогобич: 
Коло, 2012, випуск 
9(94). – С. 53-57.
7. Тайнель Е. Традиції 
та сучасні новації 
мистецької 
педагогічної освіти. - 
Вісник ЛНУ ім. Івана 
Франка, серія: 
Мистецтвознавство. 
Львів, 2011. – С. 75-78.
Теорія та практика 
загального музичного 
виховання за методом 
відносної сольмізації : 
[навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів]. 
– Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка: 
2007. – 392 с., 8 арк.: 
іл.
- Музично-педагогічні 
системи та концепції 
ХХ століття : 
підручник. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 328 с.
- Музично-педагогічні 
системи та концепції 
ХХ століття : 
підручник. Вид. 2-ге. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка – 
Харків, 2018. – 433с.

66573 Голубко 
Віктор 
Євстафійови
ч

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Історичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 000669, 

виданий 
09.06.1999, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 048251, 
виданий 

04.12.1991, 

29 Історія 
України

Загибель головного 
отамана армії УНР у 
дзеркалі львівської 
періодики / Віктор 
Голубко, Алла 
Середяк // Наукові 
зошити історичного 
факультету 
Львівського 
університету. –Львів, 



Атестат 
доцента ДЦAE 

000551, 
виданий 

25.06.1998, 
Атестат 

професора ПP 
002480, 
виданий 

23.10.2003

2016. – Вип. 17. – C. 
304–321.

Організація 
постачання і 
фінансування 
українських військ 
періоду національної 
революції 1917–1920 
рр./ Віктор Голубко // 
Наукові зошити 
історичного 
факультету 
Львівського 
університету. 2018–
2019. Вип. 19–20. C. 
339–352.

Войтович Л., Голубко 
В. Історія війн і 
військового 
мистецтва: в 3-х т. Т.2. 
Від професійних 
найманих армій до 
масових 
(мобілізаційних) 
армій  (початок XVI 
ст.- початок ХХ ст.). 
Харків: Фоліо, 2018.  
971 с.

Голубко В., Грицюк В., 
Кривизюк, Лисенко. 
Історія війн і 
військового 
мистецтва: в 3-х т. Т.3. 
Від масових армій до 
відродження 
професійних армій 
(ХХ – початок ХХІ 
ст.). Харків: 
Фоліо,2019.  783 с.

Голубко В. 
Висвітлення процесу 
над «Спілкою 
визволення України» 
на сторінках 
тижневика «Тризуб» . 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. Спецвипуск до 
60-річчя професора 
Олексія Сухого / за 
редакцією Ігора 
Підкови, Романа 
Тарнавського. С. 356-
362.

Голубко В. 
Комуністичний режим 
1930-х років в 
радянській Україні у 
висвітленні 
тижневика «Тризуб» . 
Prawo i czas. Księga 
Jubileuszowa z okazji 
80-lecia urodzin 
profesora Adama 
Lityńskiego / red. 
Maciej Borski, Dorota 
Fłeszer, Andrzej 
Pokora,Anna Rogacka 
Łukasikю  Z Dziejów 
Prawa. 2019. T. 12 (20). 
Katowice: Wyd. 
Uniwersytetu Śląskiego. 
S. 493-510.



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 Откович К. Проблема 
„іншості” жінки в 
українській духовній 
культурі кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки, 
2006. – Вип. 9. – С. 171 
– 180.
Откович К. Проблема 
виокремлення 
власного фізичного 
простору жінки в 
европейській та 
українській літературі 
ХІХ століття. // 
Актуальні філософські 
та культурологічні 
проблеми сучасності, 
2006. – Вип. № 17. – 
С. 50 – 56.
Откович К. Проблема 
самореалізації 
особистості у 
творчості Ольги 
Кобилянської. // 
Наукові записки 
ДДПУ, 2006. – Вип. 
17. – С. 93 – 102.
Откович К. Проблема 
формування жіночої 
романістики в 
європейській та 
українській 
літературах сер. ХІХ – 
поч.. ХХ століть. // 
Актуальні філософські 
та культурологічні 
проблеми сучасності, 
2006. – № 18. – С. 301 
– 306.
Откович К. 
Дзеркальне 
відображення як 
метафора 
неприйняття 
реальності. // 
Практична філософія, 
2007. – Вип. 2  – С. 138 
– 142.
Откович К. 
Маскулінінна 
поведінка героя в 
українській літературі 
ХІХ – початку ХХ 
століття. // Актуальні 
філософські та 
культурологічні 
проблеми сучасності, 
2007. – № 19. – С. 191 
– 197.
Откович К. 
Культурологічні 
особливості 
емансипаційних 
тенденцій у літературі 
ХІХ століття. // 
Наукові записки 
ТНПУ. Серія: 
Філософія. – № 15, 
2007. – С. 114 – 118.
Откович К. Зміна 
етичних та естетичних 
цінностей в 
українській духовній 
культурі кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки, 



2007. – Вип. 10. – С. 
201 – 210.
Откович К. 
Формування 
гендерного дискурсу у 
світовому та 
українському 
культурному просторі. 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки, 
2016. – Вип. 118. – С. 
110 – 117.
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.
Монографія:

Откович К. Ілюзія 
свободи: образ жінки 
від традиціоналізму 
до модернізму : 
монографія / 
Катерина Откович // 
– К. : КАРБОН, 2010. – 
210 с., іл.

46830 Куречко 
Галина 
Петрівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
фізичного 

виховання та 
спорту

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

інститут 
фізичної 

культури, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010203 
Олiмпiйський 

та 
професiйний 

спорт

8 Фізичне 
виховання

Автор 9 наукових 
праць, з яких: 2 
публікації у фахових 
виданнях України. 
Деякі з них:

Кійко Вікторія. 
Використання 
оздоровчої аеробіки 
як засобу професійно-
прикладної 
підготовки студентів 
гуманітарного 
профілю. / Вікторія 
Кійко, Галина 
Куречко, Христина 
Лібович, Романна 
Сіренко // Молода 
спортивна наука 
України : зб. наук. 
праць з галузі 
фізичного виховання і 
спорту. Вип. 20 : у 4-х 
т. – Л. : ЛДУФК, 2016. 
– Кн. 2. – Т.3,4. – С. 
80–84.

Горев Ю.П. 
Взаємозв’язок між 
показниками зорової 
пам’яті та якістю 
оволодіння технікою 
плавання // Ю.П. 
Горев, М.М. Линець, 
М.С. Довганик, Г.П. 
Куречко, В.В. 
Стрельченко // Зб. 
наук. праць “Фізична 
активність, здоров’я і 
спорт”. − вип.2 (16). – 
Львів : ЛДУФК, 2014. 
– C. 15–23.

Стрепко Надія. 
Активізація процесу 
занять фізичного 
виховання дівчат 17-18 



років, які віднесені за 
станом здоров’я до 
спеціальної медичної 
групи засобами 
фітбол аеробіки / 
Надія Стрепко, Галина 
Куречко // Збірник 
наукових праць 
“Сучасні проблеми 
розвитку теорії та 
методики 
гімнастики”. – Львів : 
“Тріада плюс”, 2013. – 
Випуск 12. – С. 75–81.

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 Історія 
Української 
культури

 Данилиха Н. Музейні 
комунікації: історичні 
моделі. // Стратегічні 
перспективи розвитку 
соціально-
комунікативної 
діяльності: теорія, 
практика, інновації: 
Збірник матеріалів 
міжвузівської 
науково–практичної 
конференції. –Київ: 
Вид-во КУКіМ, 2017. – 
С. 59-68.
15. Данилиха Н., 
Пуківський Ю. 
Традиційна весняна 
календарна 
обрядовість українців 
Волині в контексті 
соціалізації молоді / 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності. 
Колективна 
монографія. – Львів: 
Сполом, 2018. – С.25-
34.
 Данилиха Н. Спогади 
про дидаскала.. // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 
Випуск 51: пам’яті 
Степана Макарчука. – 
С. 48-52.

Данилиха, Н.Р. 
Формування етичних 
цінностей в Римській 
імперії як 
культурологічний 
феномен // Вісник 
КНУКІМ. Питання 
культурології. – Київ: 
КНУКІМ, 2020. – 
Випуск 36 – С. 166-176.

18. Nataliya Danylykha, 
“Strangers” among their 
own people.  The fate of 
deported Ukrainians 
from Poland TO the 
Ukrainian SSR. The 
Ukrainian Quarterly: A 
Journal of Ukrainian 
and International 
Affair. April – June 
2020. Р. 36-42. Vol. 
LXVI No.1-2 Spring-
Summer, 2020. 
(Scopus)

 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

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

 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.)

199969 Перун Марія 
Богданівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
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мистецтвознавство. – 
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Чучман В. Людина 
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Антків, Р. Антонюк]. – 
Львів: Колір ПРО, 
2017. – С. 34–36.
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6 Хоровий клас 
та практична 
робота з хором

Чучман В. Ліричні та 
жартівливі пісні в 
обробці для дитячо-
юнацького хору. З 
репертуару вокальної 
групи «Чорнобривці» 
Львівського 
мистецького центру 
«Веселі черевички»: 
Навчально-
методичний посібник. 
Львів: Растр-7, 2021. 
124 с.

Чучман В. Етика 
мистецько-
педагогічної 
комунікації Євгена 
Вахняка в середовищі 
капели «Боян». 
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія: тези 
доповідей VIII 
Міжнар. наук. конф. 
(Львів, 20 листопада 
2020 р.) / НАН 
України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника, Ін-т 
досліджень 
бібліотечних 
мистецьких ресурсів ; 
ред.-упоряд.: Л. 
Купчинська, О. 
Осадця; відп. ред. Л. 
Сніцарчук. Львів, 
2020. С. 63–64.

Чучман В. Євген 
Вахняк: образ митця у 
видавничій продукції 
/ Василь Чучман // 
Видавничий рух в 
Україні: середовища, 
артефакти: доп. та 
повідомл. Міжнар. 
наук. конф. (Львів, 
24–25 жовт. 2019 р.) / 
НАН України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника; наук. ред. 
Л. Головата; ред.-
упоряд. В. Пасічник. – 
Львів, 2019. – С. 162–
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Вахняк і Зиновій 
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науковий часопис 
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імені М. В. Лисенка. – 
Львів, 2019. – Ч. 1 (31). 
– С. 5–14.
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Диригентська школа 
Євгена Вахняка на тлі 



хорової культури 
України / Василь 
Чучман // Музичне 
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2 Диригування Ферендович М. 
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диригента Антоніо 
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тези доповідей VIII 
Міжнар. наук. конф. 
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(Львів, 20 листоп. 
2020 р.) / НАН 
України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника, Ін-т 
досліджень 
бібліотечних 
мистецьких ресурсів ; 
ред.-упоряд.: Л. 
Купчинська, О. 
Осадця; відп. ред. Л. 
Сніцарчук. Львів, 
2020. С. 98–101.

Ферендович М. На 
початку зіркового 
шляху: штрихи до 
портрета диригента 
Артура Родзінського. 
Наукові збірки ЛНМА 
імені М. В. Лисенка. 
Львів, 2020. Вип. 46: 
Музикознавчий 
універсум. C. 19–32.

Ферендович М. 
Рецепція 
диригентської 
майстерності 
Броніслава 
Вольфшталя на 
сторінках періодичних 
видань Львова 1900–
1939 рр. Видавничий 
рух в Україні: 
середовища, 
артефакти: доп. та 
повідомл. Міжнар. 
наук. конф. (Львів, 
24–25 жовт. 2019 р.) / 
НАН України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника; наук. ред. 
Л. Головата; ред.-
упоряд. В. Пасічник. 
Львів, 2019. С. 149–
152.

Ферендович М. Діалог 
поколінь: з історії 
виконання Високої 
меси Йоганна 
Себастьяна Баха у 
Львові. Українська 
музика: науковий 
часопис Львівської 
національної 
музичної академії 
імені М. В. Лисенка. 
Львів, 2019. Ч. 2 (32). 
С. 11–20.

Ферендович М. 
Львівські диригенти – 
учні Артура Нікіша: до 
питання формування 
традицій 
диригентського 
мистецтва Галичини 
першої третини XX 
століття. Українська 
музика: науковий 
часопис Львівської 
національної 
музичної академії 
імені М. В. Лисенка. 
Львів, 2019. Ч. 1 (31). 
С. 14–22.

Ферендович М. 
Оркестр польської 



Спілки музикантів та 
його роль в культурно-
мистецькому процесі 
Львова 20–30-х років 
XX століття. 
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія: тези 
доповідей 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
(Львів, 30 листоп. 
2018 р.). Львів: Растр-
7, 2018. С. 64–67.

Ферендович М. 
Маловідомі сторінки 
життєтворчості 
диригента Натана 
Гермеліна. Молодий 
вчений. 2017. № 10 
(50). С. 361–365.

Ферендович М. 
Родина диригентів 
Кінальських у 
хоровому житті 
Львова першої 
третини XX століття. 
Хорове мистецтво 
України та його 
подвижники: 
матеріали VІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м. 
Дрогобич, 19 – 20 
жовтня 2017 року) 
[Електронний ресурс] 
/ Редкол.: І. Л. Бермес, 
В. В. Полюга. 
Дрогобич: 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДДПУ ім. І. Франка, 
2017. С. 115–123.
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9 Основний та 
додатковий 
музичний 
інструмент 
(баян)

Камерно-
інструментальні 
ансамблі : Класичні і 
популярні твори для 
скрипки, бандури і 
фортепіано: 
[навчальний 
посібник] /Авт.: Юзюк 
Н.Ф., Кайсін В. В., 
співавтори. [автори 
перекладень, музична 
редакція, 
упорядкування] – 
Львів : НМЦО м. 
Львова, 2017. – 100 с., 
іл.. – (Методичне 
забезпечення з 
дисциплін 
«Інструментальний 
ансамбль», 
«Концертмейстерськи
й клас» та для 
позакласної форми 
навчання). (Гриф 
НМЦО. Протокол No 
4 від 06.04.2017 р.).
Хрестоматія з 
музичного мистецтва. 
(1 клас ЗОШ ) 
Навчально-
методичний 
посібник.- Львів , 
2019.-66 с.
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40 Безпека 
життєдіяльност
і

Яремко З.М. 
Концептуальні засади 
безпечної 
життєдіяльності 
людини / З.М. 
Яремко, В.В. Ващук, 
Я.В. Галаджун // 
Ефективна економіка. 
– 2019. – № 2. Повний 
текст
Ризик-орієнтований 
підхід до управління 
безпекою 
техногенного 
середовища 
(Управління 
розвитком складних 
систем. – 2017. – Вип. 
31. – С. 177-182, із 
співавт.)
Мотивація у 
навчально-
пізнавальній 
діяльності студентів: 
результати 
діагностичного 
дослідження (Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: Педагогіка. – 
2016. – Вип. 3. – С. 
189-196, із співавт.)
Деякі особливості 
формування 
професійної мотивації 
молоді (Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. – 2016. 
– Вип. 4. – С. 105-110, 
із співавт.)
Статистичне 
оцінювання рівня 
усвідомлення 
небезпек сучасного 
урбанізованого 
середовища (Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
соціологічна. – 2016. – 
Вип. 10. – С. 150-160, 
із співавт.)
Від ризик-
орієнтованого підходу 
до забезпечення 
безпеки до ризик-
орієнтованого 
мислення (Пожежна 
та техногенна безпека. 
– 2017. – № 6. – С. 14-
15, із співавт.)
Особливості 
формування 
поведінки дітей-
пішоходів в умовах 
родинного виховання 
(Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – 2016. – 
Вип. 30. – С. 71-79., із 
співавт.)
Деякі питання 
інтернет-залежності 
та психофізіологічні 
особливості людини 
(Комунальне 



господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – Вип. 120 (1). – 
С. 99 – 101, із співавт.)
Усвідомлення 
небезпек сучасного 
урбанізованого 
середовища 
(Комунальне 
господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – № 120(1). – С. 
95 – 98, із співавт.)
Особливості 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху 
(Комунальне 
господарство міст. 
Серія «Технічні науки 
та архітектура» – 
2015. – Вип. 120 (1). – 
С. 217 – 220, із 
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16 Іноземна мова 
(рівень В1)

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.51-52
2. 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.
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Камерно-
інструментальні 
ансамблі : Класичні і 
популярні твори для 
скрипки, бандури і 
фортепіано: 
[навчальний 
посібник] /Авт.: Юзюк 
Н.Ф., співавтори. 
[автори перекладень, 
музична редакція, 
упорядкування] – 
Львів : НМЦО м. 
Львова, 2017. – 100 с., 
іл.. – (Методичне 



(сопілка) забезпечення з 
дисциплін 
«Інструментальний 
ансамбль», 
«Концертмейстерськи
й клас» та для 
позакласної форми 
навчання). (Гриф 
НМЦО. Протокол No 
4 від 06.04.2017 р.).
Хрестоматія з 
музичного мистецтва. 
(1 клас ЗОШ ) 
Навчально-
методичний 
посібник.- Львів , 
2019. - 66 с.

19000 Штурмак 
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спеціальність: 

0202 
Мистецтво, 

Диплом 
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3 Постановка 
голосу

Штурмак-Яремишин 
І.В. Значення слова 
під час виконання 
вокального твору // VІ 
Міжнародний 
науково-практичний 
семінар «Естетичне 
виховання дітей та 
молоді: синергія 
культури і освіти». 
Дрогобич 21 жовтня 
2020р.  Дрогобич: 
Коло, 2020. – С. 3.

Штурмак І.В. поезія 
Т.Г/Шевченка у 
творчості українських 
композитрів ХІХ ст. / 
І.В.Штурмак.// Вісник 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 
2013. – №10(1). – С. 
98-104.

Іванна Штурмак. 
Аналіз вокальних 
творів українських 
композиторів ХІХ 
століття на слова 
Кобзаря. / Штурмак  І. 
//. Молодь і ринок 
№10 (105). 2013. – С. 
118-120.

69167 Жигаль 
Зоряна 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001040, 

11 Вступ до 
спеціальності

структурний підрозділ 
- кафедра музичного 
мистецтва факультету 
культури і мистецтв;
кваліфікація - магістр 
педагогічної освіти, 
викладач 
диригування, 
кандидат 
педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 
11 років;
1. Жигаль З. 
Ментальні основи 
української співучості 
Молодь і ринок. Вип. 
12 (119). -  Дрогобич: 
Коло, 2014. – с. 49-53
2. Жигаль З.  Аналіз 



виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

041138, 
виданий 

12.09.2014

інноваційної 
педагогічної 
діяльності вчителя 
музики/ З.Жигаль // 
Наукові записки 
Кіровоградського 
державного 
педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. 
Педагогічні науки. № 
12(260). – Кіровоград, 
2014. – С. 109-112.
  3. Жигаль З. 
Теоретично-
методологічні аспекти 
інноваційних 
технологій музичного 
навчання і виховання 
/ З. Жигаль // Молодь 
і ринок Вип. 10 (115). -  
Дрогобич: Коло, 2016. 
– С. 49-53.
4. Жигаль З. 
Проблеми музичного 
виховання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
на сучасному етапі / З. 
Жигаль // Актуальні 
питання мистецької 
педагогіки. ‒  
Хмельницький: 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2018.  № 48 .- С. 56 ‒ 
59
5. Жигаль З. 
Дошкільне музичне 
виховання: 
особистісно-
орієнтований підхід / 
З.Жигаль// Молодь і 
5. ринок Вип. 12 (167). 
-  Дрогобич: Коло, 
2018. - С. 59-63
Музично-педагогічні 
системи та концепції 
ХХ століття : 
підручник / [Черкасов 
В., Тайнель Е., Жигаль 
З. та ін.]; за заг. ред. 
канд. пед. наук., проф. 
Тайнель Е.З. Вид. 2-
ге. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка - Харків, 
2017. – С. 223 – 313.

128534 Бень Галина 
Любомирівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

14 Постановка 
голосу

Бень Г. Етапи 
створення  вокально-
сценічного образу у 
процесі навчання зі 
студентом-актором. 
Etapy budowania 
wokalno-scenicznej 
postaci w procesie 
pracy ze studentem-
aktorem / Галина Бень 
// Львівсько-
Ряшівські наукові 
зошити. 2013. – 1-й 
номер.– С. 206–212. – 
(Lwowsko-Rzeszowski 
zeszyty naukowe. – 
2013. – Numer 1. – S. 
206–212).

Бень Г. Деякі аспекти 
роботи педагога над 
усуненням вокальних 



недоліків у студентів-
акторів / Галина Бень 
// Вісник Львівського 
університету. – Львів, 
2015. – С. 278–286. – 
(Серія 
мистецтвознавство, 
Вип. 16. – Ч. 1.)

Ben H. Richard 
Berkeley’s-Master-
class, Or the Recihes of 
singing science from the 
British Professor

Друкується за: 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://www. Vocalisten 
nl/2015/12/14/richard-
berkeleys-master-class-
artikel/(Гаазька 
Академія Вокалу і 
Танцю)

Бень Г. Особливості 
роботи над вокальним 
номером у 
драматичній виставі 
та вокальною партією 
у музичній виставі зі 
студентом –актором/ 
Галина Бень // Вісник 
Львівського 
університету. – Львів, 
2018. – С.3-11 – (Серія 
мистецтвознавство, 
Вип. 18)

Науково-методичний 
збірник

Бень Г. Методика 
вокального виховання 
майбутнього актора 
драматичного театру/ 
Галина Бень // 
Науково – 
методичний збірник. 
– Львів : Видавничий 
центр Львівського 
національного 
університету Імені 
Івана Франка, 2016. -
200с.

324560 Кияновська 
Любов 
Олександрів
на

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 001735, 

виданий 
11.04.2001, 

Диплом 
кандидата наук 

ИC 001343, 
виданий 

26.02.1986, 
Атестат 

доцента ДЦ 
018772, 

виданий 
28.12.1989, 

Атестат 
професора ПP 

000684, 
виданий 

20.07.2001

40 Історія, теорія 
та методика 
музичного 
виховання 
(дошкільна, 
шкільна)

Кияновська Л.О. Іван 
Карабиць: мудрість 
серця // Музика, № 1-
2, 2015. – С. 4 – 8.
Кияновська Л.О. 
Стиль Івана Карабиця 
в сучасному 
контексті// Часопис 
НМАУ ім. 
П.І.Чайковського. № 
2 (27), 2015. – С. 32 – 
46.
Кияновська Л.О. 
Євген Цегельський у 
панорамі українсько-
чеських культурно-
музичних зв’язків 
міжвоєнного 
двадцятиріччя // 
Вісник 
Прикарпатського 
університету. 
Мистецтвознавство. 
Випуск 32. – Івано-
Франківськ, 2015. На 
пошану доктора 



мистецтвознавства, 
професора Карась 
Ганни Василівни. – С. 
44 – 52. (співавтор О. 
Паріс).
Кияновська Л.О. Який 
сьогодні стиль 
надворі? // Наукові 
діалоги з 
Н.О.Герасимовою-
Персидською. 
Науковий вісник 
НМАУ ім. 
П.Чайковського. – 
Вип. 19. – К.: НМАУ 
ім. П.Чайковського, 
2017. – С. 65 – 91.
Кияновська Л.О. 
Територія 
Моцартіана: з традиції 
в майбутнє (хроніка 
подій) // Українська 
музика. 
Щоквартальник 
ЛНМА ім. М. В. 
Лисенка. – Львів, 
2017. – Ч.3 (25). – C. 
161-173.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;

1.Кияновська Л.О. 
Таємні письмена 
душі… Анатолій 
Авдієвський: шляхами 
творчості. – К.: Вид-во 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2017. – 
280 с.

Кияновська Л.О. Сад 
пісень Івана 
Карабиця. – К.: вид-во 
Дух і Літера, 2017. – 
286 с.
3.Кияновська Л.О. 
Львівська національна 
музична академія. 
Монографія. – Львів, 
ЛНМА ім. М. Лисенка, 
2018. – 100 с.
(співавтори Мазепа Т. 
Л., Пилатюк І.М.)

69167 Жигаль 
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Доцент, 
Основне 
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Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
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Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001040, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

11 Основи 
педагогічних 
досліджень

структурний підрозділ 
- кафедра музичного 
мистецтва факультету 
культури і мистецтв;
кваліфікація - магістр 
педагогічної освіти, 
викладач 
диригування, 
кандидат 
педагогічних наук;
стаж наукової роботи - 
11 років;
1. Жигаль З. 
Ментальні основи 
української співучості 
Молодь і ринок. Вип. 
12 (119). -  Дрогобич: 
Коло, 2014. – с. 49-53
2. Жигаль З.  Аналіз 
інноваційної 
педагогічної 
діяльності вчителя 
музики/ З.Жигаль // 



041138, 
виданий 

12.09.2014

Наукові записки 
Кіровоградського 
державного 
педагогічного 
університету ім. В. 
Винниченка. 
Педагогічні науки. № 
12(260). – Кіровоград, 
2014. – С. 109-112.
  3. Жигаль З. 
Теоретично-
методологічні аспекти 
інноваційних 
технологій музичного 
навчання і виховання 
/ З. Жигаль // Молодь 
і ринок Вип. 10 (115). -  
Дрогобич: Коло, 2016. 
– С. 49-53.
4. Жигаль З. 
Проблеми музичного 
виховання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
на сучасному етапі / З. 
Жигаль // Актуальні 
питання мистецької 
педагогіки. ‒  
Хмельницький: 
Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна академія, 
2018.  № 48 .- С. 56 ‒ 
59
5. Жигаль З. 
Дошкільне музичне 
виховання: 
особистісно-
орієнтований підхід / 
З.Жигаль// Молодь і 
5. ринок Вип. 12 (167). 
-  Дрогобич: Коло, 
2018. - С. 59-63
Музично-педагогічні 
системи та концепції 
ХХ століття : 
підручник / [Черкасов 
В., Тайнель Е., Жигаль 
З. та ін.]; за заг. ред. 
канд. пед. наук., проф. 
Тайнель Е.З. Вид. 2-
ге. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка - Харків, 
2017. – С. 223 – 313.

176414 Король 
Оксана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
спеціаліста, 
Львівська 
державна 
музична 

академія імені 
М.В. Лисенка, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
020205 

Музичне 
мистецтво, 

музикознавств
о, Диплом 

спеціаліста, 
Дрогобицький 

державний 
педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 

12 Основи теорії 
музики

Король О. М. 
Особливості 
музичного життя та 
мистецького 
виховання молоді 
Галичини на початку 
ХХ століття / О. М. 
Король // Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія : 
Мистецтвознавство. – 
2014. – № 1. – С. 104-
110. (Режим
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/NZTNPUm_2014_
1_18)
 Король О. М. 
Збереження, розвиток 
та пропагування 
української 



Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 
магістра, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Музика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 045805, 

виданий 
09.04.2008

мистецької культури 
серед підростаючого 
покоління засобами 
діяльності дитячо-
юнацького театру – 
традиції та сучасність 
/ О. М. Король // 
Актуальні питання 
мистецької 
педагогіки. – 2015. – 
Вип. 4. – С. 53-60. 
(Режим доступу: 
http://www.library.univ
.kiev.ua/ukr/elcat/new/
detail.php3?
doc_id=168044)
 Особливості 
музичного життя 
Стрийщини в кінці ХХ 
століття. / Король 
Оксана Миколаївна // 
Звітна наукова 
конференція 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (Львів, 8 
лютого 2018р.). – 
Львів, 2018.
 Про любов, що 
обіймає світ. // 
“Джерельце” – школа 
любові / – Стрий: 
Видавничий дім 
Укрпол, 2018. – С. 3–
5.
 Добром у серці 
відозветься. // 
“Джерельце” – школа 
любові / – Стрий: 
Видавничий дім 
Укрпол, 2018. – С. 13.
 Народження пісні з 
джерел карпатських 
гір. // “Джерельце” – 
школа любові / – 
Стрий: Видавничий 
дім Укрпол, 2018. – С. 
41–45.
 Збереження, 
розвиток та 
пропагування 
української 
мистецької культури 
серед підростаючого 
покоління засобами 
діяльності Зразкового 
дитячого театру 
української пісні 
«Джерельце». //
“Джерельце” – школа 
любові / – Стрий: 
Видавничий дім 
Укрпол, 2018. – С. 59–
74.
 Кохані мої, будьте 
благословенні!. // 
“Джерельце” – школа 
любові / – Стрий: 
Видавничий дім 
Укрпол, 2018. – С. 
104–113.
 Король О.М., Костюк 
П.І. Пісенний дискурс 
у контексті 
національної
ідентичності 
[Електронний ресурс] 
// Всеукраїнський 
часопис для розумних 
та небайдужих Vox 



Populi. – 2020. – 
Режим доступу до 
ресурсу: 
http://www.voxpopuli.c
om.ua/rubriki/mistectv
o/pisennijdiskursukont
ekstin
acionalnoieidenticnosti
avtorikostukpetrokorolo
ksana.

184334 Кушніренко 
Ольга 
Андріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

15 Сольфеджіо Кушніренко О. 
Мистецька діяльність 
Заслуженого 
академічного 
Буковинського 
ансамблю пісні і 
танцю України ім. 
Андрія Кушніренка 
(до 75-ліття 
колективу). 
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія: тези 
доповідей VIII 
Міжнар. наук. конф. 
(Львів, 20 листоп. 
2020 р.) / НАН 
України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника, Ін-т 
досліджень 
бібліотечних 
мистецьких ресурсів ; 
ред.-упоряд.: Л. 
Купчинська, О. 
Осадця; відп. ред. Л. 
Сніцарчук. Львів, 
2020. С. 82–87.

Кушніренко О. А. 
Митець і час. До 85-
ліття народного 
артиста України, 
професора Андрія 
Кушніренка / упоряд.: 
О. А. Кушніренко. – 
Чернівці: Місто, 2018. 
– 288 с.:  іл. – (Серія 
«Золоті імена 
Буковини»).

Кушніренко. О. 
Творчий шлях митця 
(штрихи до портрета) 
/ Ольга Кушніренко // 
Митець і час. До 85-
ліття народного 
артиста України, 
професора Андрія 
Кушніренка / упоряд.:  
О. А. Кушніренко. – 
Чернівці: Місто, 2018. 
– С. 5–14.

Кушніренко О. 
Музично-педагогічна 
діяльність Андрія 
Кушніренка (до 85-
річчя від дня 
народження) / 
Кушніренко О. //  
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія: 
матеріали VІ Всеукр. 
наук. конф., (Львів, 
30.11.2018 р.).  – 
Львів: Растр-7, 2018. – 
С. 68–75.

Кушніренко О. 



Інтерактивні методи 
навчально-виховної 
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ретроспективі”.Cхідно
європейський 
історичний вісник. 
Випуск 16. Дрогобич 
2020 рік. Стор. 28-35 
Web of Sience (ICV 
2016-50,70; 2017-
71,75;2018-86,66). У 
співавторстві з 
професором Б. 
Якимовичем .

Величко О.Б. 
Історичні рефлексії 
«Досвід ґрунтовної 
скрипкової школи» 
Леопольда Моцарта 
як джерело 
формування ерудиції 
музиканта – 
виконавця ⁄ О.Б. 
Величко ⁄⁄ Українська 
культура минуле 
сучасне шляхи 
розвитку. Наукові 
записки. Випуск 16. 
Том 1. – Рівне 2010. – 
135с.

Величко О.Б. 
Вольфганг Амадей 
Моцарт як втілення 
феномену вундеркінда 
⁄ О.Б. Величко ⁄⁄  
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Тернопіль: НПУ імені 
В.Гнатюка та НМАУ 
імені П.Чайковського, 
2010. – 61с.

Величко О. Б Музично 



– естетичні погляди 
Й. В. Гете / О. Б. 
Величко ⁄⁄ Музична 
освіта ХХІ століття: 
тенденції, проблеми 
та інновації : 
матеріали другої 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяченої 5-
літтю створення 
кафедри музичного 
мистецтва, Львів 19 
травня 2010 р. – Львів 
: «Сполом», 2011. – С. 
92.

Величко О.Б.  Ніколо 
Паганіні – віртуоз-
новатор доби 
романтизму ⁄ О.Б. 
Величко ⁄⁄ Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
Мистецтвознавство. – 
Тернопіль: НПУ імені 
В.Гнатюка та НМАУ 
імені П.Чайковського, 
2011. – 39с.

Хрестоматії музичних 
творів М. Лемішка, В. 
Кваснєвського, А. 
Шепеля, навчально – 
методичний посібник 
«Деякі аспекти 
формування 
виконавської 
майстерності вчителя 
музики на основі 
вивчення клавірної 
творчості Й. С. Баха», 
Львів 2008. 
(рекомендований до 
друку вченою радою 
факультету культури і 
мистецтв Львівського 
національного 
університету  ім. Івана 
Франка.),

Навчально – 
методичний посібник 
Організація процесу 
сприймання на уроці 
музики в 
загальноосвітній 
школі», посібник 
отримав гриф 
міністерства освіти і 
науки України 2011 
року.

136190 Юзюк 
Наталія 
Федорівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

13 Основний та 
додатковий 
музичний 
інструмент 
(фортепіано)

Святе служіння 
високому мистецтву: 
До 75-річчя від дня 
народження  
заслуженої артистки 
України М. Галій-
Моравської // Митці 
Львівщини : Календар 
знаменних і пам’ятних 
дат на 2015 рік / 
упоряд.: Н. 
Письменна; ред. О. 
Букавіна; наук. ред. І. 
Сварник; ЛОУНБ. –  



Львів, 2015. – 102 с. – 
С. 12-17.
Думи і мрії : 
Літературно-музична 
композиція /  
Сценарій до 145-річчя 
від дня народження 
Лесі Українки // 
Митці Львівщини : 
Календар знаменних і 
пам’ятних дат на 2015 
рік / упоряд.: Н. 
Письменна; ред. О. 
Букавіна; наук. ред. І. 
Сварник; ЛОУНБ. –  
Львів, 2016. – 92 с.  – 
С. 61 – 70.
Засадничі принципи 
формування 
музиканта в класі 
фортепіано доцента 
Качевої О. Ф.// Вісник 
Львівського 
університету. Серія : 
Музикознавство. Вип. 
18.– 2017.  – С. 136 –
147.
Патріарх української 
музики  Станіслав 
Людкевич:  грані 
особистості. // 
«Музичне мистецтво 
ХХІ ст. –   історія, 
теорія, практика»: 
збірник наукових 
праць інституту 
музичного мистецтва 
ДДПУ ім. І. Франка / 
[загальна ред. та упор. 
А.Душного].  – 
Дрогобич – Кельце – 
Каунас – Алмати – 
Баку : Посвіт, 2019. – 
С. 506 – 516. Збірник 
включений до 
міжнародної науково-
метричної бази Google 
Scholar
Формування фахових 
компетентностей у 
студентів з вадами 
зору на уроках 
фортепіано у закладах 
вищої освіти. // 
Музичне мистецтво 
ХХІ століття – історія, 
теорія, практика: 
збірник наукових 
праць інституту 
музичного мистецтва 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[загальна редакція та 
упорядкування А. 
Душного]. – Дрогобич 
– Кельце – Каунас –  
Алмати – Банська 
Бистриця : Посвіт, 
2020. – Вип 6. – 284. – 
С. 165 – 175. Збірник 
включений до 
міжнародної науково-
метричної бази Google 
Scholar
Автор навчальних 
посібників 
педагогічного 
репертуару, 



навчальних програм, 
затверджених МОН 
України: 
«Поліфонічна музика 
українських 
композиторів ХХ 
століття: Хрестоматія 
для фортепіано» 
(Львів, 2008);
«Моя професія – 
вчитель музики!» 
(сценарії тематичних 
свят)» (Львів, 2012);
«Анотації до музичних 
творів» (Львів, 2013);
Програма навчальної 
дисципліни 
«Основний музичний 
інструмент. 
Фортепіано. 
Акомпанемент». Для 
спеціальності 
«Музичне виховання» 
(6020200) 
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
(Львів, Педколедж 
ЛНУ ім. І.Франка,  
2004);
збірки серії 
ансамблевих 
перекладів для 
фортепіано з 
коментарями 
(«Лисенко М. Вибрані 
сторінки з опери 
«Наталка Полтавка»: 
Ансамблі для 
фортепіано (Львів, 
2006);
«Вибрані твори А.Кос-
Анатольського: 
Ансамблі для 
фортепіано» (Львів, 
2006);
«Улюблені мелодії: 
Ансамблі  для 
фортепіано (Львів, 
2009);
«С. Людкевич. 
Вибрані твори : 
Ансамблі для 
фортепіанного дуету 
на чотири руки» 
(Львів, 2019).
«А. Кос-
Анатольський. Три 
солоспіви у перекладі 
для фортепіанного 
дуету на чотири руки» 
(Львів, 2020).
 «Поліфонічна музика 
українських 
композиторів ХХ 
століття: методико-
виконавські 
рекомендації до 
авторської 
«Хрестоматії для 
фортепіано: 
поліфонічні п’єси 
українських 
композиторів ХХ 
століття»» (Львів, 
2007);
«Хрестоматія для 
фортепіано. 
Поліфонічні  п’єси 
українських 
композиторів ХХ 
століття» ( Львів, 



2008);
«Підготовка вчителя 
музичного мистецтва 
сучасної української 
школи» (Львів,  2016);
«Викладання 
музичного мистецтва 
в сучасній українській 
школі» (Львів,   2019);     
«Калинова сопілочка: 
Вибраний  музичний 
репертуар для дітей 
дошкільного віку» у 2-
х ч. (Львів, 2018);
«Ой ходить сон: 
Вибрані колискові 
пісні» (Львів, 2018);
«Моя країна – 
Україна! Патріотичне 
виховання засобами 
музичного мистецтва» 
(Львів, 2015);
«Камерно-
інструментальні 
ансамблі: Класичні і 
популярні твори для 
скрипки, бандури і 
фортепіано» (Львів, 
2017);
«Оптимізація 
навчально-виховного 
процесу на уроці 
фортепіано на 
кафедрах музично-
педагогічного 
спрямування у ВНЗ» 
(Львів, 2018);
Сучасні напрями 
підготовки вчителя 
музичного мистецтва 
(бакалавра) на  уроці 
фортепіано на 
кафедрах музично-
педагогічного 
спрямування у ВНЗ  
(Львів, 2020).
Педагогізація 
навчально-виховного 
процесу з предмету 
«Методика 
викладання музичних 
дисциплін 
(фортепіано) у ВНЗ на 
кафедрах музично-
педагогічного 
скерування (м. Львів, 
2021).
До питання 
впровадження 
інклюзивної освіти на 
уроці фортепіано // 
Протоколи засідань 
Міжнародного 
наукового форуму 
Музикознавчий 
універсум молодих 
,,Україна і світ: 
вектори музичної 
комунікації,, (22-23 
січня 2021 р.,) — 
Львів, ЛНМА ім. 
М.В.Лисенка, 2021. — 
180 с. — С.175-177.

207513 Гриб Ольга 
Андріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

11 Основний та 
додатковий 
музичний 
інструмент 
(бандура)

Хрестоматія Д. 
Чімароза «Сонати» в 
перекладенні О. Гриб 
та О. Герасименко 
2011 р. рекомендовано 
до друку 
Міністерством освіти і 
науки України. -153 с.



Камерно-
інструментальні 
ансамблі. Класичні і 
популярні твори для 
скрипки, бандури і 
фортепіано. – Львів: 
ІМЦО м. Львова – 
2017. – 100 с.
Ансамбль 
бандуристів, як форма 
колективного 
музичного 
виконавства. 
Матеріали другої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції: Музична 
освіта ХХІ століття: 
тенденції, проблеми 
та новації. Львів – 
2011 р. с-34-37.
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
університету імені 
Володимира Івасюка. 
Серія: Педагогіка – 
2013 р. №4. «Основні 
аспекти педагогічного 
досвіду роботи з 
ансамблем 
бандуристів» с.109-
112.
Матеріали 
міжнародної науково 
– практичної 
конференції «Сучасна 
українська нація: 
мова, історія, 
культура» м. Львів 
2016 р. «Образ 
Вітчизни в українській 
музиці ХХ століття» с. 
367-368
Молодь і ринок №2 
(157) 2018р. 
щомісячний науково-
педагогічний журнал. 
«Тенденції розвитку 
сучасної музично-
педагогічної освіти» 
м. Дрогобич. с.128-
133.
Хрестоматія 
музичного мистецтва 
1 клас. 2019 р.

205492 Кукул 
Оксана 
Миколаївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

9 Історія, теорія 
та методика 
музичного 
виховання 
(дошкільна, 
шкільна)

Підготовка вчителя 
музичного мистецтва 
сучасної української 
школи: [навчальний 
посібник] / [Редактор-
упорядник Юзюк 
Н.Ф.] Кукул О.М., 
співавтори – Львів : 
НМЦО м. Львова, 
2016. – 150 с., іл.. – 
(Методичне 
забезпечення з курсу 
«Основний музичний 
інструмент 
(фортепіано)» та 
педагогічної 
практики). (Гриф 
МОН. Лист від  08.02. 
2017    № 2 – 1/ 12 – Г 
– 27 )
Калинова сопілочка : 
Вибраний  музичний 
репертуар для дітей 
дошкільного віку : у 2-



х ч.  [навчальний 
посібник] / Кукул 
О.М., співавтор  
[редагування, 
опрацювання, 
упорядкування] – 
Львів : НМЦО м. 
Львова, 2018. – 130 с. 
– (Методичне 
забезпечення з 
дисципліни 
«Основний музичний 
інструмент 
(фортепіано) та 
педагогічної 
практики). (Гриф 
НМЦО. Протокол № 7 
від 17.08.2017 р.).
Ой ходить сон : 
Вибрані колискові 
пісні [педагогічний 
репертуар] / Кукул 
О.М., співавтори 
[редагування, 
опрацювання, 
упорядкування] – 
Львів : НМЦО м. 
Львова, 2018. – 82 с. – 
(Методичне 
забезпечення з 
дисципліни 
«Основний музичний 
інструмент 
(фортепіано) та 
педагогічної 
практики). (Гриф 
НМЦО. Протокол № 1 
від 25.01.2018 р.).
Оптимізація 
навчально-виховного 
процесу на уроці 
фортепіано на 
кафедрах музично-
педагогічного 
спрямування у ВНЗ : 
[навчально-
методичний посібник] 
/ Кукул О.М., 
співавтори  [упоряд. 
Юзюк Н.Ф.] –Львів : 
НМЦО м. Львова, 
2018. – 140 с. – 
(Методичне 
забезпечення з 
дисципліни 
«Основний музичний 
інструмент 
(фортепіано)» та 
педагогічної 
практики). (Гриф 
НМЦО. Протокол № 1 
від 25.01.2018 р.).
Викладання 
музичного мистецтва 
в сучасній українській 
школі : [навчально-
методичний посібник] 
/ Кукул О. М¸ 
співавтори [Ред.-упор. 
Юзюк Н.Ф.] – Львів : 
НМЦО м. Львова, 
2019. – 272 с., –  
(Методичне 
забезпечення з  курсу 
«Основний музичний 
інструмент 
(фортепіано)» та 
педагогічної 
практики). (Гриф 
МОН. Лист від   10. 
04.2019    № 22 – 1 / 12 



– Г – 194) 
Хрестоматія з  
музичного  мистецтва 
для першого класу  
загальноосвітньої  
школи.  Автори 
викладачі кафедри 
музичного мистецтва 
Біляч Ю.,Ващишин 
С.,Гриб О.,Довгаль 
О.,Кайсін В., Кукул О., 
Кунта Л., Скрипченко 
Є.,Швецова М. -
Простір., Львів-2019

144434 Скрипченко-
Карпінська 
Євгенія 
Ігорівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

12 Основний та 
додатковий 
музичний 
інструмент 
(скрипка)

Камерно-
інструментальні 
ансамблі : Класичні і 
популярні твори для 
скрипки, бандури і 
фортепіано: 
[навчальний 
посібник] /Авт.: Юзюк 
Н.Ф., співавтори. 
[автори перекладень, 
музична редакція, 
упорядкування] – 
Львів : НМЦО м. 
Львова, 2017. – 100 с., 
іл.. – (Методичне 
забезпечення з 
дисциплін 
«Інструментальний 
ансамбль», 
«Концертмейстерськи
й клас» та для 
позакласної форми 
навчання). (Гриф 
НМЦО. Протокол No 
4 від 06.04.2017 р.).
Хрестоматія з 
музичного мистецтва. 
(1 клас ЗОШ ) 
Навчально-
методичний 
посібник.- Львів , 
2019.-66 с.

184334 Кушніренко 
Ольга 
Андріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
культури і 
мистецтв

15 Гармонія Кушніренко О. 
Мистецька діяльність 
Заслуженого 
академічного 
Буковинського 
ансамблю пісні і 
танцю України ім. 
Андрія Кушніренка 
(до 75-ліття 
колективу). 
Мистецька культура: 
історія, теорія, 
методологія: тези 
доповідей VIII 
Міжнар. наук. конф. 
(Львів, 20 листоп. 
2020 р.) / НАН 
України, ЛННБ 
України ім. В. 
Стефаника, Ін-т 
досліджень 
бібліотечних 
мистецьких ресурсів ; 
ред.-упоряд.: Л. 
Купчинська, О. 
Осадця; відп. ред. Л. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

15. Сприймати 
інформацію, 
творчо її 
переосмислювати 
та застосовувати 
в процесі музично-
педагогічної 
діяльності;

Філософія Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Курсова робота 
(Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання, Аналіз 
музичних форм)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Хоровий клас та 
практична робота з 

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 

поточне та підсумкове 
оцінювання



хором репродуктивні, 
інтерактивні.

13. Аналізувати 
науково-методичні 
документи; 
планувати 
навчально-виховну 
діяльність учнів 
(календарні та 
річні  плани, 
концертно-виховні 
заходи, творчі 
зустрічі, конкурси 
та ін.).

Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточний, 
• підсумковий

Педагогічна 
(ознайомча) практика

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточний, 
• підсумковий

Педагогічна практика – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточний, 
• підсумковий

12. Демонструвати 
науково-
дослідницькі 
навички, вміти їх 
презентувати, 
знаходити засоби 
розв’язання 
проблем і 
прогнозувати 
майбутні наслідки 
прийнятих рішень.

Держввний екзамен 
(Історія, теорія та  
методика музичного 
виховання)

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна підготовка, 
екзамен ЕК

Курсова робота 
(Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання, Аналіз 
музичних форм)

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна підготовка, 
захист курсової роботи

Державний екзамен 
(Диригування та 
основний музичний 
інструмент)

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна підготовка, 
екзамен ЕК

Основи педагогічних 
досліджень

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

• поточний, 
• підсумковий

8. Знати основні Фізичне виховання • словесні методи (лекції, поточне та підсумкове 



правила безпеки 
життєдіяльності 
та забезпечувати 
охорону здоров'я 
учнів у навчально-
виховному процесі 
та позаурочній 
діяльності.

бесіди з елементами  
формування проблемних 
завдань);
• наочні методи 
(мультимедійні 
презентації);
• практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності). 

оцінювання

Безпека 
життєдіяльності

• словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами  
формування проблемних 
завдань);
• наочні методи 
(мультимедійні 
презентації);
• практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності). 

поточне та підсумкове 
оцінювання

Охорона здоров"я 
дітей та шкільна 
гігієна

• словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами  
формування проблемних 
завдань);
• наочні методи 
(мультимедійні 
презентації);
• практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій);
• проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності). 

поточне та підсумкове 
оцінювання

11. Виявляти 
здатність до 
самоактуалізації, 
саморозвитку та 
самокорекції в 
процесі музично-
педагогічної 
діяльності.

Педагогічна 
(ознайомча) практика

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна 
робота

Педагогічна практика – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;

самостійна позааудиторна 
робота



–  наочні;
– словесні;
– практичні;

Педагогіка – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
– дослідницький;
–  наочні;
– словесні;
– практичні;

самостійна позааудиторна 
робота

10. 
Демонструвати 
інтегровані 
професійні уміння 
(гра на музичних 
інструментах, 
спів, диригування); 
здатність до 
музичного 
сприймання, 
запам’ятовування 
та інтерпретації 
музичних творів. 

Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Постановка голосу – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Диригування – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Гармонія – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Поліфонія – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Аналіз музичних форм – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент 
(фортепіано)

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);

поточне та підсумкове 
оцінювання



–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

Сольфеджіо – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

9. Демонструвати 
знання та навички 
з ділових 
комунікацій у 
галузі освіти та 
педагогіки, а 
також ефективно 
спілкуватися на 
професійному та 
соціальному рівнях; 
володіти 
іноземною мовою з 
метою здійснення 
міжнаціональних 
культурно-
мистецьких 
зв’язків.

Психологія – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Вступ до спеціальності – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Педагогіка – пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Іноземна мова (рівень 
В1)

– пояснювально-
ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий 
(евристичний);
–  наочні;
–  словесні;
–  практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

16. Забезпечувати 
охорону дитячих 
голосів під час    
співочої діяльності 
в урочний та 
позаурочний час.

Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого 
прикладу.
3. Метод власного 
(вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу 
функцій.
11. Метод делегування 
повноважень.

поточне та підсумкове 
оцінювання



Охорона здоров"я 
дітей та шкільна 
гігієна

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого 
прикладу.
3. Метод власного 
(вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу 
функцій.
11. Метод делегування 
повноважень.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Постановка голосу 1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого 
прикладу.
3. Метод власного 
(вокального) показу.
4. Імперативний метод.
5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу 
функцій.
11. Метод делегування 
повноважень.

поточне та підсумкове 
оцінювання

7. Знати специфіку 
педагогічної 
співпраці з 
учнівською 
аудиторією, 
зокрема володіти 
музично-
виконавською та 
ораторською 
майстерністю.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові 
ігри, проблемні, пошукові, 
дослідницькі, метод 
самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент 
(фортепіано)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові 
ігри, проблемні, пошукові, 
дослідницькі, метод 
самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (скрипка)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові 
ігри, проблемні, пошукові, 
дослідницькі, метод 
самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (баян)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові 
ігри, проблемні, пошукові, 
дослідницькі, метод 
самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

Основний та 
додатковий музичний 
інструмент (сопілка)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові 
ігри, проблемні, пошукові, 
дослідницькі, метод 
самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання



Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», імітаційно-рольові 
ігри, проблемні, пошукові, 
дослідницькі, метод 
самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання

14. Володіти 
знаннями в галузі 
історії мистецтв і 
використовувати 
їх з науковою та 
практичною 
метою;

Педагогічна практика • пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• поточний, 
• підсумковий

Історія Української 
культури

• пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• поточний, 
• підсумковий

Історія 
образотворчого 
мистецтва

• пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• поточний, 
• підсумковий

5. Знати історико-
культурні процеси 
становлення 
української нації 
та 
ретроспективний 
аналіз становлення 
музичної освіти в 
Україні.

Історія зарубіжної 
музики

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

• поточний, 
• підсумковий

Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання 
(дошкільна, шкільна)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

• поточний, 
• підсумковий

Історія Української 
культури

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

• поточний, 
• підсумковий

Історія української 
музики

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

• поточний, 
• підсумковий

6. Володіти 
методами 
активізації 
мистецько-
творчого розвитку 
учнів та виховання 

Хоровий клас та 
практична робота з 
хором

1. Художній (творчий метод)
2. Метод особистого 
прикладу.
3. Метод власного 
(вокального) показу.
4. Імперативний метод.

поточне та підсумкове 
оцінювання



художньо-
обдарованої 
особистості; 

5. Метод сольмізації. 
6. Метод вокалізації.
7. Порівняльний метод.
8. Метод аудіювання.
9. Ігровий метод.
10. Метод розподілу 
функцій.
11. Метод делегування 
повноважень.

Історія 
образотворчого 
мистецтва

• пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

поточне та підсумкове 
оцінювання

Музична педагогіка • пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

поточне та підсумкове 
оцінювання

1. Володіти 
комплексом знань 
музично-
педагогічної 
діяльності вчителя 
музичного 
мистецтва.

Педагогіка Головними методами 
навчання є лекція та 
практичне заняття з 
елементами постановки 
проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за 
допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань 
спрямувати студентів на 
активізацію отриманих 
знань. Як допоміжний метод 
використовуються 
ілюстрації. Важливу роль 
відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи 
вдома, яка сприяє 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності.

• поточний, 
• підсумковий

Охорона здоров"я 
дітей та шкільна 
гігієна

Головними методами 
навчання є лекція та 
практичне заняття з 
елементами постановки 
проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за 
допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань 
спрямувати студентів на 
активізацію отриманих 
знань. Як допоміжний метод 
використовуються 
ілюстрації. Важливу роль 
відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи 
вдома, яка сприяє 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності.

• поточний, 
• підсумковий

Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання 
(дошкільна, шкільна)

Головними методами 
навчання є лекція та 
практичне заняття з 
елементами постановки 
проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за 
допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань 
спрямувати студентів на 
активізацію отриманих 

• поточний, 
• підсумковий



знань. Як допоміжний метод 
використовуються 
ілюстрації. Важливу роль 
відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи 
вдома, яка сприяє 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності.

Музична педагогіка Головними методами 
навчання є лекція та 
практичне заняття з 
елементами постановки 
проблемних завдань та 
бесіди, які дають змогу за 
допомогою 
цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань 
спрямувати студентів на 
активізацію отриманих 
знань. Як допоміжний метод 
використовуються 
ілюстрації. Важливу роль 
відведено самостійній роботі 
студентів у бібліотеці чи 
вдома, яка сприяє 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності.

• поточний, 
• підсумковий

4. Знати 
психолого-
педагогічні 
аспекти навчання, 
виховання та 
розвитку учнів 
середньої школи;

Педагогіка лекції, лекції-дискусії, 
лекції-діалоги, семінарські 
заняття, кейс-метод, метод 
діагностичного питання, 
методи групової роботи

Поточне оцінювання в 
процесі занять, оцінювання 
індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, 
оцінювання презентацій.

Психологія лекції, лекції-дискусії, 
лекції-діалоги, семінарські 
заняття, кейс-метод, метод 
діагностичного питання, 
методи групової роботи

Поточне оцінювання в 
процесі занять, оцінювання 
індивідуальних завдань і 
дослідницьких проектів, 
оцінювання презентацій.

2. Знати сучасні 
теоретично-
практичні основи 
методики 
музичного 
виховання, 
педагогіки, 
художньої 
культури; 
володіти 
інноваційними 
технологіями та 
методами 
музичного 
навчання. 

Педагогіка Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання, залік,  іспит.

Історія Української 
культури

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання, залік,  іспит.

Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання 
(дошкільна, шкільна)

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання, залік,  іспит.

Історія зарубіжної 
музики

Наочні, пояснюючо-
ілюстративні, 
репродуктивні, 
інтерактивні: «мозковий 
штурм», проблемні, 
пошукові, дослідницькі, 
метод самостійного 
спостереження, практичні.

поточне та підсумкове 
оцінювання, залік,  іспит.

3. Знати Історія Української • пояснювально- • поточний, 



особливості 
розвитку 
європейської та 
вітчизняної 
музичної культури, 
педагогічні 
системи та 
концепції музично-
естетичного 
виховання 
школярів;

культури ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• підсумковий

Історія зарубіжної 
музики

• пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• поточний, 
• підсумковий

Історія української 
музики

• пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• поточний, 
• підсумковий

Історія, теорія та 
методика музичного 
виховання 
(дошкільна, шкільна)

• пояснювально-
ілюстративний, 
• пошуковий, 
• наочний, 
• словесний, 
• практичний, 
• самостійна позааудиторна 
робота

• поточний, 
• підсумковий

 


