
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36785 Професійна освіта

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 015 Професійна 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 36785

Назва ОП Професійна освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 015 Професійна освіта

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра початкової та дошкільної освіти. Кафедра загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи.

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

Кафедра філософії/ Кафедра іноземних мов для природничих 
факультетів/ Кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7;
м. Львів, вул. Університетська,1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 175194

ПІБ гаранта ОП Мачинська Наталія Ігорівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

nataliya.machynska@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(066)-248-61-73

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-675-81-91
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Важливість підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» 
визначається тим, що у Західному регіоні України діє значна кількість закладів вищої освіти, коледжів, які є 
потенційними замовниками підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. Необхідність розроблення та 
впровадження ОНП викликана потребою підготовки науковців-дослідників у сфері професійної освіти, які здатні до 
наукової, професійної та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти, наукових установах, державних та 
неурядових організаціях.
ОНП була розроблена у 2016 році та введена в дію з 01 вересня 2016 року. Упродовж 2017-2020 рр. зміст ОНП 
постійно оновлювався. У 2021 р. для громадського обговорення запропоновано оновлену редакцію.
ОНП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть почати навчання за цією програмою, перелік навчальних 
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти. Програма призначена для підготовки доктора філософії здобувачів аспірантури 
Львівського національного університету імені Івана Франка та захисту дисертаційного дослідження.
 Для розроблення ОНП було створено робочу групу. Голова групи, гарант освітньої програми – Мачинська Н. І., 
докт. пед. наук, професор. До розробки навчального плану та ОНП було залучено: декана факультету педагогічної 
освіти, канд. пед. н., доцента Г. Д. Д.; канд. пед. наук, доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи Ковальчук Л. О.; докт. пед. наук, професора, завідувача кафедри іноземних мов для природничих факультетів 
Микитенко Н. О.; канд. пед. наук, доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Корнят В. С. 
Передумовою створення освітньо-наукової програми (ОНП) стала тривала діяльність кафедри загальної та 
соціальної педагогіки, яка була заснована в Університеті у 1939 р. як кафедра педагогіки та психології та отримала 
статус загальноуніверситетського підрозділу. Упродовж 2009-2016 рр. при кафедрі функціонувала аспірантура зі 
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2004 р. було здійснено разовий прийом в 
аспірантуру на спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. До 2016 р. зміст та організація 
підготовки кадрів в аспірантурі Університету визначалися насамперед специфікою наукової галузі та паспортами 
відповідних спеціальностей. У 2015 році кафедра увійшла до складу факультету педагогічної освіти.
ОНП розроблена на підставі Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261, Національної рамки кваліфікацій. ОНП спрямована 
на підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. При розробці принципово нової ОНП 
враховувався позитивний попередній досвід підготовки кандидатів наук в Університеті та нові вимоги до підготовки 
докторів філософії, передбачені у зазначених вище документах.
 
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 ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2020 - 2021 2 0 0 2 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 5 1 1 3 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 2 1 0 1 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 4 1 2 1 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні
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другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36785 Професійна освіта
48186 Теорія та методика професійної освіти

 
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 Освітньо-наукова програма 015 
(2017).PDF

8tKE9pvhyO8w/wwCj0OWT3m8xFSH+dthejLlhoCYxSk
=

Освітня програма Освітньо-наукова програма 015 
(2020).PDF

TJToAPaCMap99qx9vbMNoGjc7Hd0Nufwb0H2WhWE8
ew=

Навчальний план за ОП НП_015_ очна_2017 р..pdf 4lhw33p/IEhcaE+GsW+EhHRJV8THZnE2ql8Owzo2/2Y
=

Навчальний план за ОП НП 015_заочна_2017 р..pdf 0fwO/WJt6afTRzs3seMBz4i4wvOpUgbQ2Fwi8tuOYsw=

Навчальний план за ОП НП 015_очна_2020 р..pdf 6d2ALTdR/bkP4+23G1j0k30pDY/iCiUZh8ppCBLvdwU=

Навчальний план за ОП НП 015_заочна _2020 р..pdf 6uRA4zw01j1Ie/QEMRQp2m4y2GkTSd2+Auo9NXFSYio
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук, Гнус.PDF jvnZWUkzRZUP6I67FR8tJj7izglSxEUj6R6gbti9lGQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Литвин-відгук.pdf NMQx2EjSKfD99x4sOfZKh2vh5p9zEuVdX1CqvSqkMqQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Зданевич.PDF wVFYyMzJuFCZw6FPnAfzxboqqkvXvV3o6+OZIV7lf3s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Пантюк.PDF aDltWx7ZhcdnoRUAIzbs4dsnxk3pZ9WoUihWKQzTKNw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук, Гревцов.pdf qpZEps0wbebL4tPEFBcWa+gQb+r3nw93jZlSq6yXCbo=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОНП базується на сучасних знаннях нормативно-інструктивних матеріалів у сфері професійної освіти; сучасному 
розумінні тенденцій і закономірностей розвитку професійної освіти. 
Основні цілі ОНП: набуття професійної кваліфікації для викладання у вищій школі; підготовка до роботи за такими 
видами професійної діяльності: науково-дослідницька та науково-педагогічна (викладач у ЗВО); набуття знань і 
практичних навичок викладацької діяльності в галузі професійної освіти, підвищення кваліфікації, підготовки 
педагогічних кадрів; формування особистості  викладача як носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; 
формування професійно мобільного та конкурентоспроможного працівника.
ОНП має дослідницьку та прикладну орієнтацію, що зумовлює проведення наукових досліджень, продукування 
нових знань через розробку ефективних механізмів функціонування й розвитку педагогічних систем на основі 
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інноваційних результатів міжгалузевих досліджень; практичне застосування результатів досліджень на 
національному та регіональному рівнях.
Унікальність: написання дисертації передбачає обов’язкове розроблення методики та етапів проведення 
експериментального дослідження, що включає моделювання освітнього процесу, розроблення технології підготовки 
майбутніх фахівців, створення та впровадження навчально-методичного забезпечення в освітній процес різних 
закладів освіти. 
Особливість: аспіранти мають можливість наукового стажування у вітчизняних та іноземних ЗВО, з якими укладено 
угоди про академічну мобільність та співпрацю у сфері наукових досліджень.

 

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

Цілі ОНП відповідають місії та стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка 2020 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), однак залишаються актуальними і до 
стратегії 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf), зокрема: 
- дослідницька та прикладна орієнтація ОНП, що зумовлює проведення наукових досліджень, продукування нових 
знань через розробку ефективних механізмів функціонування й розвитку педагогічних систем на основі 
інноваційних результатів міжгалузевих досліджень – узгоджується  із стратегією розвитку Університету щодо 
забезпечення високої якості освітнього процесу досягнення найвищих стандартів у наукових дослідженнях та 
інноваціях,  поглиблення інтеграції Університету в світовий освітній та науковий простір створення новаторської 
освітньо-наукової, інформаційно-комунікаційної та соціальної інфраструктури;
 - практичне застосування результатів досліджень на національному та регіональному рівнях синхронізується із 
місією Університету щодо сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які 
потребує місто, регіон, країна та світ;
 - формування особистості  викладача  як високо компетентного,  професійно мобільного та конкурентоспроможного  
фахівця на ринку освітніх послуг  відповідає місії Університету, де  акцентовано  про встановлення та реалізацію 
освітніх і наукових стандартів формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

 

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

При розробці ОНП 015 «Професійна освіта» був урахований напрацьований досвід випускників аспірантури за 
науковими спеціальностями 13.00.01, 13.00.04, 13.00.07, які наголошували на необхідності створення аспірантури 
спеціальності 015 «Професійна освіта». Для формулювання цілей та визначення програмних результатів навчання 
ОНП у рамках вивчення нормативної навчальної дисципліни «Науковий семінар» з аспірантами обговорювалися 
актуальні питання оновлення змісту ОНП доктора філософії; проводяться круглі столи / семінари за участю 
аспірантів та наукових керівників щодо якості освітніх програм загалом та щодо рівня задоволеності наповненням 
змістової частини навчальних планів. Акредитація ОНП «Професійна освіта» здійснюється вперше, що співпало з 
першим випуском аспірантів, тому інтереси і пропозиції її безпосередніх випускників поки що не вдалося з’ясувати. 

- роботодавці

На третьому рівні вищої освіти поняття «роботодавець» і «академічна спільнота» з об’єктивних причин тотожні. На 
етапі розроблення ОНП враховувалися інтереси та стратегічні цілі Університету як потенційного місця роботи
випускників ОНП. До обговорення змісту ОНП (2020 р.) та рецензування ОНП були залучені директор СЗШ 68 Гнус 
Павло Миколайович (м. Львів), директор  Львівського коледжу транспортної інфраструктури Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Гревцов Сергій Веніамінович. 
Консультації дали можливість розширити фахові компетентності, на формування яких спрямована програма, 
визначити зміст освітніх компонентів, спрямованих на формування фахових компетентностей, оновити перелік 
вибіркових дисциплін. Окрім того, залучення роботодавців до практичної реалізації ОНП (лекції, наукові семінари, 
робота здобувачів у закладах професійної та вищої освіти, де працюють роботодавці), відповідає сучасному 
європейському тренду щодо зв’язку освітнього процесу з вимогами та запитом ринку праці. 

- академічна спільнота

При розробці ОНП враховувалися стратегічні цілі Університету як можливого роботодавця і представника 
академічної спільноти. Інтереси та пропозиції академічної спільноти були враховані при формулюванні цілей, 
компетентностей, ПРН ОНП та форм організації наукової роботи аспірантів, проходження наукового стажування 
аспірантів у зарубіжних ЗВО. Щодо проєкту ОНП (2021) був організований круглий стіл  з представниками 
академічної спільноти у квітні 2021 р. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/suchasni-problemy-vyshchoi-osvity).

- інші стейкхолдери

Гарант ОНП та викладачі, які здійснюють освітній процес на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях і семінарах, присвячених 
актуальним проблемам професійної підготовки молоді. Під час цих заходів організовуються зустрічі з провідними 
науковцями, викладачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на яких обговорюються актуальні 
питання в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі пропозиції щодо формулювання цілей та 
програмних результатів навчання здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 
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«Професійна освіта», обговорюються питання проходження аспірантами педагогічної практики, можливості 
створення експериментальних баз досліджень, подальшого працевлаштування здобувачів. Зокрема, гарант ОНП, 
професор Мачинська Н. І., є член-кореспондентом Української академії акмеологічних наук (диплом № К-83) 
(Українська академія акмеології – всеукраїнська громадська організація), де на щорічних загальних зборах 
обговорюються актуальні проблеми підготовки аспірантів (http://acmeology.org.ua/): як результат – формулювання 
теми «Формування готовності в майбутніх офіцерів до професійного зростання у контексті акмеологічного підходу» 
(ас. – Гавришків О.Б., наук. кер. – проф. Мачинська Н. І.)

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

Цілі та програмні результати навчання здобувачів на освітній програмі   визначаються з урахуванням тенденцій 
розвитку спеціальності, зокрема забезпечення підготовки  фахівців вищої кваліфікації з широким спектром  
теоретичних знань  і практичних умінь, необхідних для інноваційної і творчої  професійної діяльності у  закладах 
професійної  освіти, озброєних сучасними методиками організації освітнього процесу, готових  до продукування 
нових ідей, постійного самовдосконалення і саморозвитку, що кінцево виступає  важливою передумовою 
забезпечення  в цілому якості освіти. ОП спрямована  на формування у здобувачів в тому числі й мовно-
комунікативних навичок,  оволодіння новітніми способами пошуку і поширення  наукової інформації, що назагал 
сприяє налагодженню професійних й академічних контактів із зарубіжними установами та колегами, узагальненню 
й творчому  використанню у  фаховій  діяльності закордонного досвіду професійної освіти. ОНП з самого початку її 
впровадження була максимально зорієнтована на задоволення потреб підготовки науково-педагогічних кадрів для  
новоствореного в Університеті факультету педагогічної освіти, підсилення  кадрового потенціалу  в інших 
структурних підрозділах навчального закладу, а також  закладах та установах  професійної освіти регіону.       

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

При розробці редакції ОНП на 2020 бралися проектні напрацювання Стратегії розвитку Львівської області. 
Визначення цілей та програмних результатів навчання Нового проєкту ОНП грунтується на основних положеннях 
Стратегії  на період 2021-2027 років (https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf). 
Цілі та програмні результати навчання освітньою програмою сформульовано так, щоб здобуті   компетентності 
дозволяють їм розв’язувати актуальні завдання і проблеми професійної освіти:
 - забезпечувати пріоритетність науково-прикладних досліджень у галузі професійної освіти, широко задіювати 
інноваційні підходи в ході реалізації  навчального і наукового процесу, готовність реагувати на виклики 
інформаційного суспільства, творчо працювати  в умовах творення та впровадження нових педагогічних систем, 
зокрема концепції Нової української  школи;
 - бути спроможним здійснювати самостійну  науково-дослідницьку, науково-педагогічну, організаційно-методичну 
діяльність в закладах вищої і професійної освіти, підготувати авторське наукове дослідження у сфері професійної 
освіти з високим рівнем  наукової новизни і практичного значення з оприлюдненням його результатів та публічним 
захистом. Галузевий та регіональний  контекст під час формування  цілей та програмних результатів реалізовувався 
шляхом консультування з експертним середовищем з числа  роботодавців, налагодження співпраці з закладами 
професійної освіти, спорідненими  навчальними закладами та установами в Україні та за кордоном (можна навести 
приклади)

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

ЛНУ ім. І. Франка має підписані угоди з 28 європейськими університетами для участі у програмі студентської / 
аспірантської та викладацької мобільності Еrasмуs+.
Так, зокрема,  доцент Корнят В.С. брала участь у міжнародному проекті Erasmus+ Capaciti Building Project 
«Іmproving teacher education for applied learning in the fiefd of vocational education (TE-VET)» («Удосконалення 
підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти») за напрямом KA2: Розвиток 
потенціалу вищої освіти (семінари для викладачів вищих навчальних закладів) упродовж 2017-2019 рр.
Професор Мачинська Н.І. походила стажування в Університеті імені Штефана Челмари (м. Сучава, Румунія) – 
07.10.2019 – 07.12.2019. 
Аспіранти кафедри проходили стажування у різних закладах вищої освіти: 
Собчук А. (2017 р., м. Варшава, Польща); Писаревська О. (2019 р., Франція); Рибак О. (2020 р., м. Люблін, Польща); 
Галюка О. (2020 р., м. Гуйттінен, Фінляндія).
Результати стажування, ознайомлення та врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм були 
предметом обговорення на заняттях з  дисципліни «Науковий семінар».
Існує співпраця з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; Прикарпатським 
національним університетом імені Василя Стефаника, Глухівським національним педагогічним університетом імені 
Олександра Довженка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка та іншими)  
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/conferences).

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

Стандарт вищої освіти підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 
Професійна освіта відсутній. Проте, проект ОНП на 2021 р. передбачає врахування деяких положень Професійного 
стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (Наказ № 610 від 23.03.2021).
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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?

Відповідно до нової НРК ((https://zakon.rada.gov.ua/go/519-2020-п ), доктор філософії – відповідає 8 рівню (у 2019 р. 
– це 9-й рівень) Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти. ОНП здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня передбачає 
формування інтегральної та загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, засвоєння спеціалізованих 
концептуальних знань та умінь відповідно до НРК.
В українській НРК результати навчання описані у таких дескрипторах: знання, уміння / навички, комунікація, 
автономність і відповідальність. У силабусах навчальних дисциплін чітко прописано вимоги до знань і умінь, які 
узгоджуються з НРК. Розширено перелік загальних та фахових компетентностей.
Формуванню інтегральної компетентності (здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних 
знань та/або професійної практики) сприяє включення до навчального плану таких дисциплін, як: Теоретико-
методологічні основи професійної освіти,  Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень, 
Формування системного науково-професійного мислення, Педагогічна практика).
Визначені ОНП програмні результати навчання відповідають наступним дескрипторам НРК. Так, вимозі засвоїти 
«концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності» відповідають 
ПРН з дисциплін «Теоретико-методологічні основи професійної освіти», «Науковий семінар». Вимозі НРК щодо 
формування «спеціалізованих умінь/навичок і методів, необхідних для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики» відповідають ПРН, які забезпечуються дисциплінами з циклу вільного вибору: «Педагогіка ВШ», 
«Інноваційні процеси в професійній освіті». ПРН дисциплін «Моделювання та діагностування науково-
педагогічних досліджень», «Методологія підготовки наук. публікації» відповідають таким вимогам НРК як 
«започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження 
з дотриманням належної академічної доброчесності» та «критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних 
ідей». Вимозі «використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях» 
відповідають ПРН з дисципліни «Іноз. мова за фах. спрямуванням». Вимогам «демонстрація значної 
авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна 
відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до 
безперервного саморозвитку та самовдосконалення» відповідають ПРН з дисциплін «Педагогічна антропологія», 
«Психологія ВШ», «Педагогічна практика».

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

43

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

0

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

18

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

ОНП складається з освітнього та наукового компонентів, котрі становлять логічну взаємопов’язану систему і 
забезпечують можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. 
Зміст ОНП спрямований на підготовку фахівців, які володіють ефективною методологією науково-дослідницької і 
викладацької діяльності, здатні до вирішення комплексних освітніх і прикладних завдань з професійної освіти. 
ОНП включає чотири компоненти: глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, 
зокрема, засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 
сучасного стану наукових знань із професійної освіти, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового 
напряму (10 кредитів); загальнонаукових (філософських) компетентностей, спрямованих на формування 
системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного світогляду (4 кредити); мовних 
компетентностей для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та 
письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з професійної освіти (7 кредитів); 
універсальних навичок дослідника (усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 
українською мовою, організації та проведення різних типів і форм навчальних занять, застосування сучасних 
інформаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими проектами, складення пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо). 
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Ознайомлення здобувачів із системою закономірностей, принципів, методологічних підходів до професійної освіти 
здійснюється у процесі вивчення дисципліни «Теоретико-методологічні основи професійної освіти». Проблеми 
професійної освіти у державній освітній політиці, стратегічні завдання й основні напрями реформування 
професійної освіти, особливості підготовки педагогів нової генерації є предметом вивчення дисципліни «Науково-
методичні основи змісту професійної освіти». Набуття базових знань у галузі професійної освіти, ознайомлення зі 
структурою професійної освіти, принципами професійного навчання і виховання реалізується у процесі вивчення 
дисципліни «Науковий семінар».  Ознайомлення здобувачів із сучасними підходами побудови системи професійної 
освіти, інноваційних моделей освітнього процесу в ЗВО реалізується у контексті вивчення дисципліни «Інноваційні 
процеси в професійній освіті». Формування системи знань з питань організації науково-дослідницької діяльності, 
ознайомлення здобувачів з методологією наукового пізнання, методами науково-педагогічних досліджень 
здійснюється у процесі вивчення курсу «Методологія та діагностування науково-педагогічних досліджень». 
Ознайомлення аспірантів із нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в закладах освіти та 
вивчення особливостей управління процесом професійної підготовки майбутніх фахівців реалізується під час 
вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи». 

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти відбувається через такі процедури: вільний 
вибір здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів навчального плану та проблеми дисертаційного 
дослідження; створення індивідуального плану, можливості участі в програмах академічної мобільності, визнання 
результатів навчання, отриманих у інших ЗВО. Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається 
Положеннями ЗВО: 
- Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf );
- Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf);
- Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf);  
- Про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf). 

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

Важливою складовою  індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії є 
компонента навчальних дисциплін за вибором здобувача. Їх вибір здобувач здійснює самостійно з урахуванням 
власних потреб та уподобань щодо майбутньої наукової діяльності. Процедура запису на дисципліни вільного 
вибору в Університеті регулюється відповідними документами  –  Положенням про порядок забезпечення вільного 
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf) і Тимчасовим  положення про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Згідно даної освітньої програми  
дисципліни вільного вибору  передбачені для аспірантів 2-го року навчання (ІІІ і ІУ навчальні семестри). Відділ 
аспірантури і докторантури на початку навчального року доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за 
вільним вибором в межах року навчання. Здобувачі, ознайомившись із переліком дисциплін за вільним вибором та 
їхніми силабусами, які розміщені на сайті  факультету (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates),  до 01 
березня поточного року подають у деканат  свої заяви(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates),   Відділ 
аспірантури і докторантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних дисциплін, яка  є підставою 
для включення обраних дисциплін до навчального навантаження кафедри.  

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

ОНП та навчальний план включають педагогічну практику (6 семестр, 4 кредити), метою якої є підготовка 
висококваліфікованого фахівця, здатного до викладацької роботи у ЗВО; забезпечення формування професійних 
компетентностей, якостей аспірантів, необхідних для самостійної науково-педагогічної діяльності; формування 
потреби постійного професійного самовдосконалення
Педагогічна практика врегульовується Положенням про педагогічну практику аспірантів Львівського національного 
університету імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf )
Результатами практики є набуті компетентності: аналізувати, обирати, ефективно використовувати навчально-
методичні розробки з професійної освіти фахівців зі студентами ЗВО; контролювати й оцінювати рівень 
сформованості всіх складових професійної компетентності; планувати й реалізувати різні форми організації 
освітнього процесу у ЗВО; проектувати вивчення навчальних дисциплін з відповідної галузі; відбирати, 
структурувати зміст навчального матеріалу для лекційних, практичних, лабораторних та інших занять.
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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

Формування навичок соціальної взаємодії та міжособистісного спілкування – вагомий компонент професійної 
підготовки доктора філософії. Зміст навчальних дисциплін – Філософія,  Теоретико-методологічні основи 
професійної освіти, Освітологія, Педагогічна практика, Іноземна мова за фаховим спрямуванням, Культура наукової 
діяльності, Інноваційні процеси в професійній освіті – дозволяє формувати не лише фахові компетентності, але й 
такі соціальні навички (soft skills), до яких належать: здатність до колективних дій та організації соціальної 
взаємодії; знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід 
комунікації різними мовами в галузі; уміння постійно збагачувати власне мовлення, застосовувати інформаційно-
комунікаційні технології в професійній діяльності; уміння виробляти власну стратегію і тактику
професійної поведінки та діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді. Під час 
викладання дисциплін викладачі використовують метод «контекст-практики», що імітує умови, які виникають у 
ході професійної діяльності; метод проєктів, який сприяє виробленню незалежності мислення здобувачів; активний 
аналіз наукових проблем, які вимагають оцінки в контекстах професійної освіти.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Підхід ЗВО щодо співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним 
навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) грунтується на постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (№ 261 від 23.03.2016 р.) та відображений в
Положенні «Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(наказ № 0-65 від 21.06.2018 р.) і «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (Затверджено на 
засіданні Вченої ради Університету, протокол № 54 / 9 від 26.09.2018 р.).
Навчальний план ОНП складає 43 кредити (1290 годин) на весь період навчання, виконання яких аспірантом 
передбачається протягом чотирьох років навчання. Обсяг ОНП та окремих її освітніх компонентів відповідає 
фактичному навантаженню здобувачів: аудиторне навантаження дисциплін становить 1/3 від загального освітнього 
навантаження; навчальний час, відведений для самостійної роботи аспіранта, становить 2/3 загального обсягу 
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Такий розподіл сприяє виконанню 
аспірантами завдань для самостійної роботи.

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

Підготовка здобувачів за дуальною формою  освіти на даній ОНП не проводиться, однак можливість її 
запровадження розглядається з урахуванням нової стратегії Університету на 2021-2025 роки  https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf 

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://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/

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

Вступ на ОНП регламентують «Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного 
університету імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf), які 
оновлюються кожного року і відбивають вимоги до вступника стосовно рівня освіти, наявності необхідних 
документів, що підтверджують цей рівень. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 
вищу освіту другого (магістерського) рівня та/або спеціаліста.
З метою визначення початкового рівня сформованості компетентностей, необхідних для наукової роботи, до 
переліку документів, що подаються при вступі, включено список опублікованих наукових праць і винаходів; 
вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферати з обраної ними наукової 
спеціальності. На опубліковані праці подається відгук майбутнього керівника, а на реферат – рецензія майбутнього 
керівника. Форма і зміст вступних випробувань відповідає рівневі початкових компетентностей, необхідних для 
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навчання на ОНП та відображені у програмах фахового вступного випробування, вступних випробувань з іноземної 
мови та філософії, співбесіди для вступників (протокол співбесіди подають у відділ аспірантури). 
Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входять доктори наук і 
доктори філософії (кандидати наук), які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та 
відповідають за виконання відповідної ОНП.

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється документами:
1. Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), де  (с.18) зафіксовано  право здобувача  
на перерву у навчанні у  випадку навчання чи стажування в освітніх і наукових установах  (в т. ч. іноземних держав).   
2. Положенням про порядок визнання здобутих у ЗВО документів про вищу освіту Львівським національним 
університетом імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), де 
регламентовано правові та організаційні основи навчання, здобутих в іноземних ЗВО ступенів вищої освіти та /або 
пройдені періоди навчання з метою  визнання  результатів навчання.
3. Тимчасовим  положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, де (п.3.10, 3.11) прописана процедура подачі документів, які 
засвідчують результати проходження навчання, їх визнання на основі Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС). 
4. Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), де подано алгоритм  
визнання результатів навчання під час участі в програмах академічної мобільності за кордоном. 

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

Такої практики застосування на ОНП не було.

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

Питання визнання  результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює  «Порядок визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті», затверджений   Вченою радою  Університету  29 січня 2020 року (протокол № 79/1).  Цим 
документом  окреслюється   обсяг, а також   основні етапи  процедури визнання  результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті.  Його доступність для учасників освітнього  процесу  забезпечується вільним  
доступом на  сайті Університету: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educationsresults.pdf 

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

Такої практики застосування на ОНП 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

У межах ОНП передбачено денну, вечірню та заочну форми навчання. Освітній  процес здійснюється за такими 
формами: лекції (проблемні, інтерактивні), практичні заняття, самостійна робота здобувачів (аудиторна, 
позааудиторна, робота у хмарі), практика, які є оптимальними для реалізації ПРН. Методи, які застосовуються при 
вивченні ОК, сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та ПРН. Зокрема, ПРН-2 – ПРН-5, що передбачають 
конструювання та безпечну взаємодію з учасниками освітнього процесу у ЗВО; вміння демонструвати знання, 
закономірності і принципи організації освітнього процесу, прогнозувати результати планування освітнього процесу; 
вміння застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі та використовувати інновації в професійній 
діяльності; застосовувати різні підходи до розв’язання проблем у професійній педагогічній діяльності досягаються 
вербальними (бесіда, розповідь, дискусія) методами та методами проблемного навчання, частково-пошуковими 
(евристичні завдання, проєкти) та прикладними (практичні завдання) методами.
Формування суджень ПРН-6 та ПРН-7 забезпечується завдяки інтерактивним методам. Формування ПРН-1, ПРН 8-
11 забезпечується завдяки дослідницьким методам (діагностичним, портфоліо, есе, організація експериментальної 
діяльності). Форми навчання регламентуються «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
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Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Основою організації освітньої діяльності є особистісно орієнтований підхід, складовою частиною якого є 
студентоцентризм. Студентоцентоване навчання у процесі реалізації ОНП забезпечується за рахунок: залучення 
роботодавців та здобувачів освіти до формування освітніх та індивідуальних програм. Запровадження 
студентоцентрованого навчання на ОНП спрямовано: на всебічне врахування потреб здобувачів, взаємоповагу у 
стосунках «здобувач-викладач» і «здобувач-науковий керівник» з відповідним супроводом і педагогічною 
підтримкою, побудову гнучких навчально-дослідницьких траєкторій, використання індивідуальних способів 
надання освітніх послуг і проведення їх систематичного моніторингу, доцільне застосування освітніх технологій, 
методів, засобів, прийомів. Розширення автономії освітньої траєкторії здобувачів досягається завдяки вибірковим 
дисциплінам. Особистісному розвиткові здобувачів сприяють колективне обговорення, проблемні ситуації, 
евристичні завдання, наукові доповіді та повідомлення на конференціях різних видів, підготовка наукових статей, 
які формують критичне й аналітичне мислення, атмосферу взаєморозуміння і довіри та відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу. Задоволеність здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно 
до результатів опитувань – 100 % (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

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

На ОНП академічна свобода учасникам освітнього і науково-дослідницького процесу забезпечується через надані 
права: на здійснення наукової та дослідницької діяльності; на участь в експериментальній і міжнародній діяльності; 
на вибір підручників, навчальних посібників, матеріалів та інших засобів навчання згідно освітньої програми; на 
вибір освітньої траєкторії самостійної роботи; право обрати або отримати проблему наукової роботи, її керівника 
(керівників). НПП надається можливість обирати методи навчання задля ефективного засвоєння здобувачами 
знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, обирати самостійно форми вивчення окремих тем, 
розглядати різні концепції в дисциплінах освітнього спрямування, вносити зміни в силабуси навчальних дисциплін. 
Викладачами на ОНП широко застосовуються методи проблемного вивчення матеріалу, що базуються на принципах 
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації; впроваджується політика та практика прозорості й 
зрозумілості критеріїв оцінки під час проміжної атестації з дисциплін. Академічна свобода здобувачів ОНП 
досягається через надання їм права проведення дисертаційних досліджень за самостійно обраною проблемою і 
використання їх результатів, а також формувати індивідуальний навчальний план.

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

Загальна інформація про особливості освітньої діяльності за ОНП надається на організаційних зборах перед 
початком навчання. Інформація щодо змісту, структури, мети вивчення ОК, очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК надається аспірантам на першому занятті з кожної 
дисципліни згідно з Положенням про організацію освітнього процесу. Така форма інформування дозволяє 
аспірантам отримати повне уявлення про ОНП, окремі дисципліни та, за потреби, з’ясувати усі запитання. Уся 
зазначена інформація представлена в описі навчальної дисципліни / силабусі, який видається аспірантам для 
ознайомлення та розміщений на сайті Університету у рубриці «Відділ аспірантури та докторантури» 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та сайті факультету педагогічної освіти у рубриці  «Аспірантура» 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).
Для доступу до ресурсів Університету кожному здобувачеві створюється корпоративна пошта, яка забезпечує 
ефективну комунікацію з викладачами, науковими керівниками, гарантом ОНП, завідувачем кафедри, 
викладачами, адміністрацією, завідувачем аспірантури / докторантури. Поєднання різних форм інформування 
дозволяє забезпечити комунікаційну підтримку здобувачів освіти на всіх етапах освітнього процесу про всі важливі 
компоненти та зміни.

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

Поєднання навчання і досліджень здійснюється за різними напрямами, що охоплюють освітній процес і наукові 
дослідження здобувачів доктора філософії. Згідно Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт в 
Університеті викладачі і аспіранти проводять дослідження за темою дисертації і науково-дослідною тематикою 
відповідних кафедр (кафедри дошкільної і початкової освіти «Тема», кафедри загальної педагогіки і педагогіки 
вищої школи «Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади професійного розвитку майбутніх фахівців у 
системі вищої освіти України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід, інноваційні підходи та технології», 
кафедри іноземних мов для природничих факультетів «Ефективні методики та інноваційні технології викладання 
іноземних мов у контексті євроінтеграції: досвід та перспективи». Теми дисертаційних робіт аспірантів 
затверджуються рішенням Вченої ради університету (протоколи № 27/10 від 26.10.2016; № 43/12 від 06.12.2017; № 
58/11 від 28.11. 2018; № 77/11 від 27.11. 2019; № 46 /12 від 30.12. 2020 р.). Аспіранти проводять дослідження згідно 
індивідуального плану наукової роботи. Зміст ОНП у частині глибинних знань зі спеціальності формується з 
урахуванням наукових інтересів аспірантів, зумовлених тематикою їхніх дисертаційних досліджень, та їхніх 
наукових керівників. Результати досліджень викладачі і аспіранти репрезентують на наукових семінарах кафедри, 
звітних наукових конференціях університету, також аспіранти доповідають про результати своїх досліджень 
наукових семінарах для аспірантів. Кафедри проводять міжнародні наукові конференції, до участі в яких активно 
долучаються аспіранти. Поєднанню навчання і досліджень на ОНП сприяє науково-дослідна робота аспірантів, 
організацію якої регламентує Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
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вчених Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)   та ін. Результати дисертаційних досліджень, науково-дослідної 
діяльності аспіранти представляють на міжнародних наукових конференціях, на яких виголошують доповіді 
англійською мовою, та всеукраїнських наукових і науково-методичних конференціях, що наочно репрезентують 
поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП. Результати досліджень аспірантів відображені в 
одноосібних (а також у співавторстві з науковими керівниками) публікаціях у наукометричних, фахових виданнях, 
збірниках тез, колективних монографіях, навчальних посібниках. Зокрема, аспіранти мають змогу апробувати 
результати своїх досліджень у Віснику Львівського університету (серія педагогічна). Творчому поєднанню навчання і 
досліджень під час реалізації ОНП сприяє вивчення навчальних дисциплін «Теоретико-методологічні основи 
професійної освіти», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», «Філософія», «Моделювання та діагностування 
науково-педагогічних досліджень», «Інформаційні технології та програмування».

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

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик реалізується шляхом 
внесення змін у силабуси навчальних дисциплін відповідно до Методичних рекомендацій порядку розробки 
силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf). Силабуси навчальних дисциплін обов’язково 
переглядаються і перезатверджуються на засіданні кафедри впродовж двох місяців із дня: затвердження нових 
стандартів вищої освіти; затвердження нової редакції ОНП, внесення змін до навчального плану. Зокрема, 
дисципліна «Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень»: розширено зміст теми 9 (якості 
ученого-педагога), теми 10 (академічна і наукова культура педагога-дослідника), теми 11 (наукова творчість і 
методика наукової творчості); доповнено питання до іспиту; оновлено перелік рекомендованої літератури. Творчому 
поєднанню навчання, викладання і досліджень сприяє навчальний посібник «Моделювання науково-педагогічних 
досліджень», у якому висвітлені методологічні, теоретичні, практичні, методичні й діагностичні концепти науково-
педагогічного дослідження  (https://pedagogy.lnu.edu.ua/koval-chuk-l-modeliuvannia-naukovo-pedahohichnykh-
doslidzhen-navchal-nyy-posibnyk-l-viv-vydavnychyy-tsentr-lnu-imeni-ivana-franka-2020-520-s). Навчальна дисципліна 
«Актуальні проблеми освіти дорослих» - у 2020 році розроблено Методичні матеріали до практично-семінарських 
занять, самостійної та індивідуальної роботи. У 2020 році ОНП була доповнена двома навчальними дисциплінами 
«Освітологія» (обов’язковий компонент ОНП, складова 4 – універсальні навички, 3 кред.), «Педагогічна 
антропологія» (вибірковий компонент – глибинні знання зі спеціальності, 3 кред.). 

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

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОНП здійснюються з урахуванням Цілей Стратегії розвитку 
Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), враховуючи і положення 
Стратегії розвитку на 2021-2025 рр.: поглиблення інтеграції Університету в світовий освітній та науковий простір; 
сприяти стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf).
Викладачі, задіяні на ОНП, пройшли стажування за кордоном: Мачинська Н.І.: Західно-Фінляндський коледж (м. 
Гуйтінен, Фінляндія) – 04.09.-08.09.2017; Університет імені Штефана Челмари (м. Сучава, Румунія) – 07.10.2019 – 
07.12.2019; Корнят В.С.: Західно-Фінляндський коледж (м. Гуйтінен, Фінляндія) – 10.05.-20.05.2016 р.; Корнят В.С., 
Герцюк Д.Д. – учасники проекту Erasmus+ Capaciti Building Project «Іmproving teacher education for applied learning in 
the fiefd of vocational education (TE-VET)» («Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в 
галузі професійної освіти») за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти (семінари для викладачів ЗВО), 
2017-2018 рр.). 
Аспіранти ОНП пройшли стажування у: м. Гуйттінен, Фінляндія, 26.10-20.11.2020 р. – Галюка О.С.; у м. Варшава, 
республіка Польща, 06.11-19.11.2017 р. – Собчук А.А.
Собчук А.А. брала участь в Американо-українському проекті «Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної 
освітньої спільноти» за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (2019-2020 рр.).

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

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

Форми  контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП врегульовуються «Положенням про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка»  (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та «Тимчасовим положенням 
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
Заходи  з оцінювання результатів навчання аспірантів (здобувачів) передбачають поточний та підсумковий 
(семестровий) контроль результатів навчання та діагностику набуття компетентностей.
Дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання наступні форми контрольних заходів у межах 
конкретних навчальних дисциплін ОНП:
- Поточний контроль проводиться у формі: усного, письмового або письмово-усного експрес-контролю, 
комп’ютерного тестування, захисту робіт,
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оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо. 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям, під час 
індивідуальної роботи викладача зі здобувачем вищої освіти для тих тем, які опрацьовуються самостійно і не входять 
до структури практичного заняття. Форми поточного контролю аспірантів (здобувачів) з навчальної дисципліни, 
зокрема перелік обов’язкових індивідуальних робіт та критерії їх оцінювання визначає силабус навчальної 
дисципліни. Викладач на першому занятті доводить до відома здобувачів (аспірантів) інформацію щодо форм 
поточного контролю, інформує їх про наявність методичного забезпечення у Віртуальному навчальному середовищі 
університету.
- Семестровий контроль проводиться у формах: екзамену (форма семестрового контролю засвоєння аспірантом 
(здобувачем) теоретичного та практичного матеріалу (результатів навчання) з окремої навчальної дисципліни за 
семестр; складається у письмово-усній формі або у формі комп’ютерного тестування) або заліку (форма 
підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з 
певної дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою) за накопичувальною 
системою в терміни, встановлені у університеті. Форма семестрового контролю визначається навчальним планом та 
відображається у силабусі відповідної навчальної дисципліни.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується шляхом відображення необхідних відомостей у 
сидабусі навчальної дисципліни, де наведено форми проведення контрольних заходів, критерії оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів, розподіл балів за змістовими модулями. Із кожної дисципліни для передбачених 
форм контрольних заходів розроблені критерії оцінювання. 
На першому занятті з кожної навчальної дисципліни аспірантам надається повна інформація щодо контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін). Уся зазначена 
інформація представлена в описі навчальної дисципліни, який видається аспірантам для ознайомлення. 
Обов’язковою формою проміжного та підсумкового контролю при підготовці аспірантів є проміжне (семестрове) та
підсумкове (річне) звітування про виконання індивідуального плану роботи. Контроль за виконанням 
індивідуальних планів освітньої та наукової роботи здобувачів вищої освіти проходить під час заслуховування двічі 
на рік звітів аспірантів на засіданнях кафедри та на засіданні факультету, при якому діє відповідна аспірантура.

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

Інформування аспірантів про форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень 
реалізується декількома способами.
До початку навчального року на сайті Університету в розділі «Відділ аспірантури і докторантури» розміщується 
графік освітнього процесу із зазначенням атестаційних тижнів. На початку першого курсу навчання аспіранти 
отримують індивідуальні плани. На сайті Університету в розділі «Відділ аспірантури і докторантури, рубрика – 
документи» розміщено силабуси навчальних дисциплін з переліком форм поточного та підсумкового контролів і 
критеріїв оцінювання (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). Також силбауси навчальних дисциплін розміщені 
на сайті факультету педагогічної освіти у розділі «Аспірантура» (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates 
).
Під час перших занять з кожної навчальної дисципліни аспіранти отримують вичерпну інформацію щодо форм 
контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Програма екзамену з критеріями розміщується на сайті для 
ознайомлення. Протягом року під час індивідуальних чи  групових зустрічей аспірантів з науковими керівниками та 
гарантом освітньої програми з’ясовується ступінь чіткості та зрозумілості здобувачами критеріїв оцінювання їх 
навчальних досягнень. За необхідності, вносяться відповідні правки у структуру, зміст та стилістику завдань. Вимоги 
до оцінювання результатів практики, викладені у програмі практики, доводяться до відома аспірантів на  
установчих зборах перед початком практики.

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

Стандарт вищої освіти відсутній.

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

Процедура проведення контрольних заходів в Університеті «Положенням про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (пункт 7. Організація, планування та проведення 
контрольних заходів) та «Тимчасовим  положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (п. 5. Організація 
планування  та проведення контрольних заходів). Доступність  названих документів  забезпечується через їх 
оприлюднення  відповідно на сайті Університету: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf  і на сайті  Відділу аспірантури й докторантури: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf , а також  продубльовано на сайті факультету педагогічної освіти:  
https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates 

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

Процедура  проведення  контрольних заходів в Університеті  ґрунтується на засадничих принципах організації 
контролю та оцінювання  навчальних досягнень здобувачів вищої освіти – систематичності, дієвості, відкритості й 
прозорості, індивідуального  характеру  контролю, вимогливості викладача. Розроблені екзаменаторами і доведені 
до відома здобувачів вищої освіти критерії оцінювання контрольних заходів, представлені у силабусах навчальних 
дисциплін, впровадження тестових форм контролю, встановлення чітких правил перездачі та оскарження оцінок, 
максимальне ознайомлення здобувачів освіти з картиною поточного оцінювання, відкрите підсумування результатів 
іспитів та ін. забезпечують процедуру об’єктивності. Характеристики необ’єктивності оцінювання відображено  у 
пункті 5.6 «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка»: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.   Пункт 7 цього 
Положення  визначає  позиції  академічної відповідальності за необ’єктивність оцінювання.  Процедури запобігання  
та врегулювання конфліктів  інтересів нормуються   «Положенням про комісію з питань етики та професійної 
діяльності ЛНУ імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 
Від започаткування діяльності ОНП дотепер випадків конфлікту інтересів щодо необ’єктивності екзаменаторів не 
виявлено.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється  п. 7.6  «Положення про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також Тимчасового положення про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
У разі часткового невиконання семестрового навчального плану, здобувач може перенести його виконання, за 
погодженням з відділом аспірантури та докторантури, на інший період часу, що не перевищує термін навчання. У 
випадку незгоди здобувача із виставленою оцінкою він має право подати апеляційну заяву до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів  прописано у Положенні про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Університету  (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). З метою  захисту прав осіб щодо оскарження оцінки створюється 
апеляційна комісія: Голова –  проректор з наукової роботи, заступник – керівник Центру забезпечення якості освіти, 
члени комісії – двоє НПП, представник наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених 
Університету, представник відділу аспірантури і докторантури, секретар комісії (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/appeals-commission-3.pdf). Можуть додатково долучатися НПП відповідної ОП, на якій 
навчається здобувач освіти. За фактом заяви щодо оскарження процедури та результатів проведення контрольних 
заходів не пізніше наступного робочого дня після її подання скликається апеляційна комісія, яка розглядає заяву і 
приймає відповідне рішення, яке протоколюється і доводиться до відома заявника. 
У п. 6 Положення про забезпечення академічної доброчесності в Університеті відображено процедуру апеляцію 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  у разі незгоди з результатами перевірки на плагіат наукових 
публікацій і текстів (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Апеляційну справу за 
дорученням Ректора розглядає Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету. 
Застосування  відповідних правил на даній ОНП не було.   

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

Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ЗВО регламентоване внутрішніми 
нормативними документами: Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та Кодексом академічної доброчесності Львівського 
національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/).
Здобувачі вищої освіти дізнаються про норми «Кодексу академічної доброчесності…», крім сайту ЗВО, від наукових 
керівників, а також із лекцій більшості навчальних дисциплін. Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні 
працівники Університету знайомляться з Декларацією про дотримання академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/) 
та засвідчують свою згоду підписанням відповідного документу.

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

Університет забезпечує доступ до платформ з надання відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – 
https://unicheck.com/uk-ua) для перевірки підготовлених підручників, монографій, посібників, статей, дисертацій, 
магістерських та курсових робіт на наявність плагіату; практикується додаткова перевірка публікацій аспірантів під 
час підготовки дисертаційних робіт до подання у спеціалізовану вчену раду. 
Аспіранти, які навчаються на ОНП, вивчають дисципліну «Інтелектуальна власність і трансфер технологій» де, з-
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поміж іншого, розглядаються питання щодо академічної
доброчесності та реєстрації прав інтелектуальної власності. НПП й аспіранти підписують декларацію про 
академічну доброчесність, беручи на себе зобов’язання дотримуватись її принципів та підтверджуючи ознайомлення 
з текстом Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка.

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

Відповідно до Положення про забезпечення академічної доброчесності в Університеті використовується комплекс 
профілактичних заходів для запобігання недотримання норм та правил академічної доброчесності: ознайомлення 
здобувачів вищої освіти із цим Положенням (здобувачі підписують декларацію про дотримання академічної 
доброчесності); інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання правил академічної 
доброчесності; проведення семінарів із здобувачами вищої освіти з питань інформаційної діяльності Університету, 
правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань. Дієвим 
засобом випереджально-пропедевтичного контролю за академічною доброчесністю під час написання дисертацій є 
ознайомлення учасників освітнього процесу з її нормативно-правовим і законодавчим забезпеченням. Навчання 
здобувачів ОНП спрямоване на дотримання принципів наукової доброчесності у практичній діяльності; під час 
вивчення дисциплін універсальної дослідницької підготовки вони глибоко опановують питання наукової кар’єри 
фахівця, вимоги до написання наукових текстів та оформлення наукового апарату, положення наукової етики й 
доброчесності.

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

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності встановлюється для здобувачів вищої освіти, 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (р.7 Академічна відповідальність, Положення Про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка - https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать (п.7.3. Положення): повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої
програми; відрахування із закладу вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом 
вищої освіти пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 
завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо). На ОНП порушень принципів академічної доброчесності 
науково-педагогічними працівниками та аспірантами не було.

6. Людські ресурси

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

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

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

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua), який проводить 
аналіз затребуваних професій на ринку праці, надає інформацію здобувачам освіти про вакантні місця роботи, 
організовує та проводить заходи, пов’язані зі сприянням працевлаштуванню студентів та випускників («дні 
кар’єри», круглі столи, конференції, ярмарки вакансій), налагоджує співпрацю із потенційними роботодавцями, 
організовує роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо законодавчого регулювання трудових відносин. До 
реалізації освітнього процесу на ОНП роботодавці безпосередньо залучені під час проходження аспірантами 
педагогічної практики (Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету 
імені Івана Франка, https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2018/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf). 15 квітня 2021 року відбувся круглий 
стіл, який об’єднав науковців та вчителів-практиків у контексті теми «Сучасні проблеми вищої освіти», де 
обговорювалися основні положення Проєкту ОНП на 2021 р. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/suchasni-problemy-
vyshchoi-osvity 

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

Лекційні заняття на ОНП ведуть професори, доктори наук, доценти, які мають великий досвід науково-педагогічної 
діяльності. Проф. Микитенко Н.О. – підготувала 8 канд. н., 1 докт. філосов., керівник – 3 кандидатських дисертацій; 
член Спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 (Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка). Проф. Мачинська Н.І. – підготувала 3 канд. н., керівник 5 кандидатських дисертацій, 
науковий консультант 1 докторської дисертації, член Спеціалізованої вченої ради К 35.052.24 (Національний 
університет «Львівська політехніка»), член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія Педагогічна; 
голова спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії (ДФ 35.051.006; ДФ 35.051.015). Здобувачі вищої освіти мають можливості безпосередньо взаємодіяти з 
професіоналами-практиками під час організації експериментальної роботи з упровадження своїх наукових здобутків 
у ЗВО України та закладах середньої освіти регіону, що дозволяє їм набути важливого професійного досвіду та 
визначити для себе напрями подальшої науково-дослідницької діяльності. Аспірантка Галюка О.С. проводила 
дослідження у ЗСО м. Львова (охоплено 8 шкіл); аспірантка Гавришків О.Б. провела перший етап 
експериментального дослідження у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Національній 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,  Національній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького.  

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

В Університеті професійний розвиток викладачів регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf), а також у відповідності до 
«Тимчасового положення Львівського національного університету імені Івана Франка про дистанційне стажування 
здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-
технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf). Професійний розвиток кадрів забезпечується можливістю 
стажувань, зокрема й закордонних. Напр.: проф. Мачинська Н.І. пройшла стажування в університеті імені Штефана 
чел Мари (м. Сучава, Румунія, 2019 р.); проф. Микитенко Н.О. стажувалася в Національному університеті 
«Львівська політехніка» (2018 р.); доц. Ковальчук Л.О. пройшла стажування у Львівському національному 
університеі імені Івана Франка (2020 р.).
В Університеті діє система фінансової мотивації – преміювання за успішний своєчасний захист дисертаційного 
дослідження, найкращий підручник, за публікацію наукових статей у виданнях з імпакт-фактором, за розробку 
електронних навчальних курсів, читання курсів іноземною мовою.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення викладачів прописана у «Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення 
викладачів або інших форм стимулювання» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/). Працівників фінансово стимулюють відповідно до розроблених в Університеті 
положень (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). 
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників Університету 
навчання і стажування з можливістю отримати стипендію за програмою «Еразмус +». Сьогодні діють угоди з 
університетами 59 країн світу (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-
1).
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечує Інститут післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки (http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya).
Комп’ютерні курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-
osviti). Курси з вивчення іноземних мов на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій 
дають змогу підвищити рівень професійної комунікації в міжнародному контексті на базі Центру неперервної освіти 
та Лабораторії інформаційних технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-
cources). В Університеті організовано курс для вдосконалення викладацької майстерності НПП 
(https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/ за 2020 https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/about-course/ за 2021).

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 
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досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

В Університеті здійснюється системна робота щодо покращення матеріально-технічної бази, що відображено у 
щорічних планах роботи закладу. Планування фінансових потреб та їх забезпечення регулюється планово-
економічним відділом бухгалтерії за погодженням із керівником ЗВО, враховуючи думку та пропозиції усіх 
структурних підрозділів. В Університеті наявні матеріально-технічні ресурси для забезпечення досягнення 
визначених програмою цілей та програмних результатів навчання. Так, у навчальних приміщеннях, де здійснюється 
освітній процес, є достатня кількість аудиторій та комп’ютерних класів, які мають необхідне програмне 
забезпечення. Бібліотечний фонд відповідає Ліцензійним умовам; створена необхідна соціальна інфраструктура (в 
наявності актова зала, їдальня, обладнані місця для відпочинку та дозвілля здобувачів). Навчально-методичне 
забезпечення ОНП є змістово насиченим та наповненим, постійно оновлюється, що сприяє досягненню ОНП цілей і 
ПРН. Здобувачі мають доступ до навчально-методичних матеріалів, так як вони розміщені і на сайті факультету 
педагогічної освіти, Університету. Для здобувачів вищої освіти і НПП забезпечено доступ до наукометричних баз 
Scopus та Web of Science (http://old.library.lnu.edu.ua/bibl). Фінансування ОНП здійснюється з бюджетного та 
позабюджетних фондів, фінанси яких розподіляють на  оплату праці, матеріально-технічне забезпечення та 
обслуговування. Фінансова звітність та кошторис університету  розміщені на сайті Університету 
(https://bit.ly/2FsbYkW). 

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

Університет створює належні умови для здійснення освітнього процесу, задовольняючи потреби та інтереси 
здобувачів освіти за ОНП, забезпечує надання їм установлених пільг і гарантій, участь у різних видах наукової 
діяльності (конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах); направляє на навчання, стажування за кордон; 
забезпечує користування всіма базами Університету; надає доступ до інформації в усіх галузях знань, можливість 
брати участь у студентському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 
призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо. Освітнє середовище, створене в Університеті включає 
аудиторії, обладнані комп’ютерами, проекторами та смарт-дошками, що дозволяє використовувати сучасні 
інноваційні технології в освітньому процесі. Електронне середовище Університету включає систему електронного 
навчання (Moodle), електронний каталог, сервіси корпоративної електронної пошти, хмарні сервіси Microsoft. З 
метою виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться щорічні опитування написати назву відділу, 
результати яких аналізуються та на їх основі здійснюється вдосконалення освітнього середовища. Відбуваються 
зустрічі аспірантів з гарантом програми, викладачами кафедри, завідувачем аспірантури, адміністрацією 
факультету задля виявлення їхніх потреб та інтересів, ураховують результати зустрічей під час планування роботи 
Університету.

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

ЗВО створює безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, дотримуючись норм та 
правил техніки безпеки, постійним інструктуванням НПП та здобувачів вищої освіти, проведенням заходів, які 
стосуються здорового способу життя тощо (Рубрика «Пожежна безпека та цивільний захист учасників освітнього 
процесу», https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-
zakhyst/). Систематично проводяться інструктажі з БЖД, охорони праці (вступний, первинний, позаплановий, 
цільовий), протипожежної безпеки; планові навчання з евакуації.  З метою медичного обслуговування осіб 
функціонує Університетська Клініка, здійснюється періодичний медичний огляд як здобувачів освіти, так і 
викладачів. Надається увага забезпеченню інформаційної та кібербезпеки Університету: створено комплексну 
систему захисту інформації, проводиться постійне вдосконалення мережі.  Задля збереження психічного здоров’я 
співробітників Університету та здобувачів діє соціально-психологічна служба 
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service

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?

В Університеті діють документи, які унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки: «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положення про надання платних освітніх та інших послуг в Університеті 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/reg_paidservices.pdf), Правила призначення академічних стипендій 
в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_stipendy.pdf), Порядок призначення соціальних 
стипендій в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_social_grants.pdf). Деканат факультету, 
відповідні кафедри, що забезпечують підготовку здобувачів освіти за ОНП, надають різні види підтримки 
підтримки усім учасникам освітнього процесу. Адміністрація, НПП, секретарі, методисти, голови студентських 
організацій забезпечують підтримку й інформування усіх здобувачів освіти необхідною інформацією ( 
інформування повідомленнями на дошці оголошень, сайті факультету, за допомогою соціальних мереж).
З усіх питань здобувачі можуть звертатись до наукового керівника, гаранта ОНП, завідувача аспірантури, 
адміністрації. Здобувачі освіти можуть контактувати з НПП та іншими співробітниками Університету через 
корпоративну електронну пошту. В перший місяць після прийому на навчання для здобувачів створюються 
корпоративні електронні скриньки, які одночасно використовуються для доступу до електронного середовища 
Університету. Адреси електронної пошти всіх співробітників розміщено на сайті Університету. На сайті Університету 
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є рубрика «Відділ аспірантури та докторантури» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/), що сприяє інформуванню 
здобувачів вищої освіти. Інформаційна підтримка аспірантів забезпечується своєчасним і системним наданням 
необхідної інформації про конференції, проекти, стажування, у т.ч. закордонні, конкурси, різні соціальні заходи та 
можливість участі в них. Ряд сервісних послуг надає бібліотека Університету, з-поміж яких – тематичний підбір 
літератури, редагування списків літератури, підбір журналу для публікації, пошук літератури з теми у Scopus та Web 
of Science, електронна доставка документів, індексування за УДК. Соціальна підтримка здобувачів здійснюється 
через своєчасну виплату стипендій, можливість отримання матеріальної допомоги (за потреби), безкоштовне 
користування басейном. Для з’ясування потреб здобувачів здійснюються опитування, очні зустрічі, засідання фокус-
груп тощо. За час реалізації ОНП здобувачі освіти за підтримкою щодо вирішення їх соціальних проблем не 
зверталися. Структури інститутів/факультетів, Університету дозволяють надавати в повному обсязі освітню, 
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачам вищої освіти. Рівень  
задоволеності здобувачів вищої освіти необхідною підтримкою – 100 % 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

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

Реалізація права на освіту особам з особливими освітніми потребами в Університеті регламентовано документами:
Статут ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) – п. 10.19, пп. 10.19.20,  10.19.27; 
Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf): п. 11.6. 
На офіційному веб-сайті Університету розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень. Викладачі ОНП, за потреби, повною мірою використовують 
дистанційні форми освітнього процесу у форматі мережевої взаємодії, відео-конференцій. Індивідуальний підхід з 
боку викладачів до кожного аспіранта є базовим принципом реалізації всіх елементів освітньої програми. Ресурсний 
центр з інклюзивної освіти (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/) координує питання пов’язані з 
забезпеченням освіти осіб з особливими потребами. В Університеті розроблено порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). Для доступу до аудиторій і лабораторій в Університеті є мобільний 
сходовий підйомник PTR-130. Серед аспірантів ОНП, що акредитується, особи з особливими освітніми потребами 
відсутні.

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?

Забезпечення академічної свободи, зміцнення засад демократичності та відкритості сприяння рівним можливостям 
для всіх учасників освітнього процесу визначено як  визначальні принципи діяльності Університету. У закладі 
створено належні умови щодо запобігання та врегулювання різного роду конфліктних ситуацій,  які  порушують 
права людини,  мають корупційні  чи дискримінаційні прояви, несуть загрозу для здоров’я викладачів та здобувачів 
освіти всіх рівнів. З цією метою розроблено і прийнято до реалізації  низку нормативних документів: положень, 
наказів,  ухвал тощо. З вересня 2015 року в Університеті діє Антикорупційна програма 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/), яка передбачає комплекс 
правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності  навчального закладу, 
зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності університету, норми професійної 
етики працівників університету, процедуру інформування Уповноваженої особи  з питань  з питань запобігання та 
протидії  корупції працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок 
врегулювання виявленого конфлікту інтересів. 
З метою дотримання  етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності, 
вирішення конфліктних ситуацій між членами університетської спільноти в Університеті створено Комісію з питань 
етики та професійної діяльності, норми процедурної діяльності якої оприлюднено на сайті Університету: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf 
Здобувачі освітньо-наукової програми ознайомлені із відповідними  університетськими нормативними 
документами щодо  процедур врегулювання конфліктних ситуацій, окремі їхні аспекти, як забезпечення академічної 
доброчесності, ставали предметом індивідуальних бесід з науковими керівниками, в розрізі  проведення  річної 
атестації,  викладання  нормативних і вибіркових навчальних дисциплін.     
На сьогодні під час реалізації ОНП випадків, що були повʼязані зі сексуальними домаганнями, дискримінацією, 
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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюється Методичними 
рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
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Львівському національному Університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf); Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положенням про Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf).

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

В Університеті перегляд ОП відбувається за результатами їх систематичного моніторингу. Моніторинг ОНП 
проводить робоча група за участю аспірантів  спеціальності, працедавців, представників академічної спільноти та 
інших зацікавлених сторін не рідше одного разу на рік. Моніторинг ОНП передбачає оцінювання: вимог державних 
стандартів, стандартів вищої освіти, професійних стандартів; висновків та пропозицій роботодавців та здобувачів 
вищої освіти; Стратегії розвитку Університету; врахування в ній сучасних наукових досягнень у відповідній 
предметній області, тенденціям та рівня розвитку інформаційного суспільства; врахування змін потреб аспірантів, 
працедавців та інших груп зацікавлених сторін; спроможності аспірантів виконати навчальне навантаження ОНП та 
набути очікувані компетентності; затребуваності на ринку праці фахівців, які здобули вищу освіту за ОНП.
Моніторинг ОНП здійснюють з використанням таких методів, як: бесіди зі аспірантами, працедавцями та іншими 
групами зацікавлених сторін; аналіз
результатів оцінювання досягнень студентів; порівняння з ОНП суміжних спеціальностей та ОНП інших ЗВО. На 
підставі результатів поточного моніторингу група забезпечення здійснює оновлення ОНП. Враховуючи те, що ОНП 
була вперше запроваджена в 2016 р. і те, що відповідний стандарт вищої освіти відсутній, перегляд ОНП 
здійснювався у 2019 році у контексті врахування змін, що були внесені у Національну рамку кваліфікацій (у НРК 
України – 9 рівень (здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти). У 2020 році при 
обговоренні змін до ОНП Професійна освіта було запропоновано ввести дві навчальні дисципліни «Освітологія» 
(нормативний блок, універсальні навички), «Педагогічна антропологія» (вибірковий блок 1, (складова 1 – глибинні 
знання зі спеціальності), науковий семінар аспірантів (протокол №1  від 05.03.2020 р). Виходячи з тематики 
наукових досліджень викладачів та аспірантів, зворотного зв’язку від НПП, відгуків роботодавців, внаслідок 
прогнозування розвитку спеціальності, потреб суспільства, сучасних наукових тенденцій розвитку педагогічної 
науки у Проєкт ОНП на 2021 р. запропоновано внести у вибіркові  компоненти «Академічне письмо», «Дистанційна 
освіта та інформаційні технології освітнього простору» (науковий семінар аспірантів – протокол № 3 від 06.04.2021 
р.), а також змінити назву ОНП на «Теорія і методика професійної освіти». Проєкт модернізованої ОНП виставлено 
для обговорення на сайт факультету педагогічної освіти у рубрику «Громадське обговорення освітніх програм» 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram).

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

З ОНП можуть вільно ознайомитись усі бажаючі, оскільки вона виставлена на сайті Університету в розділі «Відділ 
аспірантури та докторантури» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/), а також на сайті факультету педагогічної освіти у 
розділі «Аспірантура» (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Вступники можуть ознайомитися зі 
змістом ОНП під час вибору ОНП, здобувачі – у ході навчання. Останні як респонденти можуть бути залучені до 
перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості: у ході зустрічей з аспірантами, при опитуваннях щодо 
освітніх компонентів тощо. Аспіранти також запрошуються на засідання кафедр, на яких обговорюються зміни 
ОНП, форми та методи навчання. Також проводиться анкетування аспірантів щодо оцінки освітнього процесу.

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

Функції студентського самоврядування щодо участі у  процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП визначені у 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf  (п. 2.2.16)), Статуту ЛНУ 
ім. І. Франка (розділ 8, с. 50) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). 
Важливу роль у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП бере Наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), яке здійснює проведення організаційних, наукових й освітніх 
заходів; популяризацію наукової діяльності серед молоді; сприяє залученню до наукової діяльності; представляє 
інтереси аспірантів перед адміністрацією ЗВО та іншими організаціями з питань наукової роботи; сприяє 
підвищенню якості досліджень тощо. Результатом діяльності Наукового товариства  студентів,  аспірантів  і молодих 
вчених  факультету педагогічної освіти стало проведення Першої науково-практичної конференції   студентів, 
аспірантів, молодих вчених «Педагогічна освіта у світлі реформ і викликів» (17-18.03. 2021: 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk-NT.pdf ).У процесі розробки і перегляду ОНП 
зауважень з боку органів студентського самоврядування не було.

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

У рамках забезпечення якості ОНП Університет співпрацює з закладами вищої та
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передвищої освіти м Львова: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет «Львівська політехніка», 
Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна. 
За час реалізації ОНП були налагоджені такі види співпраці з роботодавцями: залучення представників 
роботодавців до науково-педагогічної роботи, спільне проведення наукових конференцій, рецензування ОНП тощо. 
Представники роботодавців були залучені до процесу розробки ОНП шляхом рецензування опису освітньо-наукової 
програми та навчального плану. Роботодавці зазначили, що програма підготовки здобувачів є компетентнісно та 
практико-зорієнтованою, відображає сучасні тенденції розвитку галузі, сприяє науковому зростанню здобувачів 
освіти. Особливістю навчання аспірантів на ОНП є те, що поняття «роботодавець» та «академічна спільнота» з 
об’єктивних причин тотожні, тому до процесу періодичного перегляду ОНП залучаються викладачі та керівництво 
кафедри іноземних мов та кафедри французької філології Університету.

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

В Університеті систематично  проводяться заходи: «Дні кар’єри ЄС», «Форуми кар’єри», «Кар’єрні марафони», 
«Майстерня кар'єри», різноманітні тренінги, в яких беруть участь здобувачі освіти, роботодавці та викладачі. 
Створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені Івана Франка», 
який збирає інформацію про випускників. На базі Університету функціонує «Асоціація випускників ЛНУ», яка 
сприяє професійному зростанню випускників, створює умови для більш повної їх самореалізації у науковій, 
професійній, освітній, культурній  діяльності, створює умови для спілкування випускників, студентів і викладачів 
Університету (https://alumni.lviv.university/).
Більшість здобувачів вищої освіти за ОНП вже працевлаштовані і навчання в аспірантурі сприяє їхньому науковому 
та кар’єрному розвитку. Так, зокрема, аспіранти Любас А.А. та Гавришків О.Б. працюють в Національній академії 
сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного (заочна форма навчання); аспіранти Галюка О.С. (внутрішнє 
сумісництво, денна форма навчання), Вінарчук Н.М. (внутрішнє сумісництво, денна форма навчання), Собчук А.А. 
(заочна форма навчання), Шоловій М.-Т. І. (вечірня форма навчання) працюють на кафедрі початкової та 
дошкільної освіти. На кафедрі початкової та дошкільної освіти існує практика збирання та врахування інформації 
щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників. Щодо ОНП «Професійна освіта» – така 
практика відсутня, оскільки проводиться первинна акредитація ОНП і випускників ще не було

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП здійснюються  відповідно до  «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Відповідно до цього Положення 
здійснюється  моніторинг забезпечення публічності інформації про освітню програму,   забезпечення ресурсами  
освітнього процесу Університету, систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 
працівників.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОНП суттєвих недоліків не 
виявлено. Освітньо-науковий процес здійснюється на засадах компетентнісного, системного, інтегративного 
підходів із застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання, виконання 
проектів, науково-викладацької та дослідницької практик, що визначає дослідницький характер навчання. У ході 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОНП були висловлені зауваження щодо 
забезпечення можливості добровільного / незалежного вибору вибіркових дисциплін з наявного 
загальноуніверситетського переліку, пропозиції щодо забезпечення можливості для академічної мобільності 
(навчання / стажування за кордоном або в межах України): наявність програм, поінформованість про них, наявні 
види та форми мобільності, реалізація права на мобільність, інформація про результати опитування виставлені на 
сайті факультету педагогічної освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Загалом ОНП 
орієнтована на навчання, побудоване на дослідженнях, із реалізацією наукових знань про сучасні теорії та методи 
дослідження у власній науковій діяльності. Планове проведення моніторингів задоволеності здобувачами всіма 
компонентами ОНП забезпечує можливість адекватного реагування на недоліки. Враховуючи зміни, що відбулися в 
системі підготовки здобувачів наукового ступеня (нововведення у підготовці в аспірантурі, зміна процедури захисту 
дисертації у разових спецрадах та вимог до опублікування результатів дисертацій, підвищення вимог до якості 
наукових досліджень, у т.ч. через дотримання принципів академічної доброчесності), кафедрами та науковими 
керівниками ведеться постійна робота з підготовки здобувачів до виконання ними цих нововведень і ОНП (науковий 
семінар аспірантів,   протокол № 2, від 08.02.2021 р.). Актуальним питанням реалізації ОНП залишається 
необхідність поглиблення у програмі аспекту інтернаціоналізації, а саме: академічна мобільність та участь у 
міжнародних науково-дослідних проектах. Підсумки реалізації ОНП будуть здійснені після першого випуску 
здобувачів. Виявлені моменти, які потребуватимуть усунення, будуть розглянуті на засіданнях кафедри початкової 
та дошкільної освіти, Вчених рад факультету та Університету, із залученням усіх зацікавлених сторін і враховані у 
подальшій роботі зі здобувачами

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?

ОНП «Професійна освіта» проходить первинну акредитацію, тому зауважень та пропозицій за нею не отримано. 
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Результати акредитації будуть враховані під час планового оновлення ОНП у наступному періоді організації 
освітнього процесу.
Водночас за наслідками проведення акредитаційних експертиз в ЛНУ ім. І. Франка було взято до уваги рекомендації 
експертів, зокрема, для прикладу,  прийнято: Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів 
вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf), Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf), Методичні рекомендації щодо розроблення, 
затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені  
Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf), прийнято нову редакцію 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).

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

Залучення академічної спільноти Університету до процедур внутрішнього забезпечення якості відбувається таким 
чином: включення до робочої групи розробників ОНП досвідчених викладачів і науковців; періодичне проведення 
засідань фокус-груп розробників ОНП із завідувачами кафедр, які забезпечують викладання дисциплін на цій ОНП 
з метою збору пропозицій щодо оптимізації освітніх компонентів ОНП, навчального процесу й освітнього 
середовища; оприлюднення результатів оцінювань на оперативних нарадах структурних підрозділів університету; 
організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Положення про підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf); забезпечення ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях співробітників університету та здобувачів вищої 
освіти (Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).

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

Для здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті створено чітку систему. 
Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає факультетський та університетський рівень, залучення 
відповідальних за цей напрям роботи підрозділів. Робочим органом Вченої ради Університету, відповідальним за 
організацію, забезпечення та контроль системи внутрішнього забезпечення якості освіти, є Комісія з навчально-
методичної роботи. 
Факультетський рівень організації та контролю реалізується Вченою радою факультету, деканом факультету, його 
заступниками, завідувачами кафедрами та науково-педагогічними працівниками, навчально-методичною комісією.
Університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, проректорами, Вченою 
радою університету, Центром забезпечення якості освіти.
Ректорат:  https://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/ 
Вчена рада Університету:  http://council.lnu.edu.ua 
Науково-технічна рада:  https://www.lnu.edu.ua/about/.../research-and-development-board/   
Громадська рада:  https://www.lnu.edu.ua/about/public-council/  
Студентський уряд:  http://students.lnu.edu.ua/self-government 
Приймальна комісія:   https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/posts/682068938542700/ 
Функціональні обов’язки кожного підрозділу прописані у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу в Університеті регулюються документами, розробленими з 
урахуванням вимог чинного законодавства, які розміщені на сайті ЗВО:
Статут Університету (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf);
Колективний договір Львівського національного університету на 2021-2024 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/kol-dogovir-2021.pdf);
Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf);
Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2018/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf)
Університет  постійно вдосконалює політику щодо забезпечення якості освітнього процесу, яка є публічною і 
складає частину його стратегічного менеджменту. Усі документи, якими регулюються права та обов’язки учасників 
освітнього процесу, знаходяться у вільному доступі на сайті Університету.

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

https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram 

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

https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

ОНП ґрунтується на теорії і практиці професійної освіти, спрямована на розвиток теоретико-методологічної і 
методико-прикладної бази професійної освіти, поглиблення фахового наукового світогляду і забезпечення 
підґрунтя для проведення науково-педагогічних досліджень та науково-педагогічної діяльності. Наукові інтереси 
аспірантів пов’язані з можливістю реалізовувати дослідження з обраної теми, вивчати дисципліни, що дають змогу 
вирішувати науково-дослідницькі завдання в галузі, сприяють розвитку наукового світогляду та забезпечують 
можливість представляти наукові результати в Україні і за кордоном. Так, дисципліна «Моделювання та 
діагностування науково-педагогічних досліджень» створює теоретичну основу для планування етапів 
експериментального дослідження аспірантів Галюки О.С. та Хомик А.Ю. Для забезпечення належного рівня 
англомовного академічного спілкування та підготовки наукових публікацій передбачено навчальну дисципліну 
«Іноземна мова за фаховим спрямуванням» (7 кред.), що забезпечує можливості для здійснення дослідження 
Микитенко М. «Формування лінгвістичної компетентності майбутніх викладачів англійської мови засобами 
дистанційного навчання в університетах Великої Британії (в умовах магістратури)». У процесі проходження 
педагогічної практики створюються умови для поглиблення й удосконалення комплексу професійних знань і вмінь, 
формування та розвитку універсальних навичок, зокрема розвитку професійних якостей здобувачів, формування 
умінь і навичок самостійної наукової та викладацької діяльності.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Повноцінну підготовку аспірантів до дослідницької діяльності забезпечують такі дисципліни, як «Філософія» (4 
кред.),  «Теоретико-методологічні основи професійної освіти» (3 кред.), «Моделювання та діагностування науково-
педагогічних досліджень» (3 кред.), «Іноземна мова за фаховим  спрямуванням» (7 кред.), «Методологія підготовки 
наукової публікації» (3 кред.), «Інформаційні технології та програмування» (3 кред.), «Інноваційні процеси в 
професійній освіті» (3 кред.), за допомогою яких аспіранти розвивають загальнонаукові (філософські) 
компетентності, спрямовані на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 
культурного кругозору; формують і розвивають універсальні вміння і навички дослідника, зокрема усної та 
письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних ІКТ у 
науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та складання 
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. Педагогічний 
супровід і підтримка досліджень науковими керівниками з опорою на зміст дисциплін ОНП допомагає аспірантам 
адекватно оцінити власні наукові надбання, якісно виконати і захистити дисертаційну роботу. Окрім цього, 
аспірант, відповідно до своїх наукових інтересів, обирає освітні компоненти (18 кредитів), які готують до 
дослідницької діяльності зі спеціальності відповідно до його наукових інтересів та теми дисертації.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Для підготовки аспірантів до викладацької діяльності ОНП містить ряд освітніх компонентів. Зокрема, навчальні 
дисципліни «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» (3 кред,), «Сучасна світова університетська освіта» 
(3 кред,), «Педагогіка вищої школи» (3 кред,) забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності та володіння 
методичними засобами їх викладання. Поглиблення фахових, методичних компетентностей, сформованих під час 
вивчення зазначених освітніх компонентів, з акцентом на прикладному застосуванні забезпечує «Педагогічна 
практика» (4 кредити). Повноцінна підготовка здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 
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освіти за спеціальністю передбачає оволодіння способами організації й проведення навчальних занять, включаючи 
викладання спеціальних дисциплін, безпосередню роботу з науковим керівником, науково-методичну роботу на тій 
кафедрі, за якою закріплений аспірант для проходження практики. Зазначені освітні компоненти та кількість 
кредитів, передбачені на них, засвідчує забезпеченням змістом ОНП належної підготовки аспірантів до 
викладацької діяльності. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Наукові теми здобувачів третього рівня вищої освіти повністю корелюються з науковою тематикою досліджень 
кафедри та університету. З метою вибору наукового керівника, потенційний вступник може ознайомитися із 
публікаціями НПП та за допомогою контактної інформації на сторінці кафедри 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity). Зокрема: тема Гавришків О.Б. 
«Формування готовності в майбутніх офіцерів до професійного зростання у контексті акмеологічного підходу (кер. – 
проф. Мачинська Н. І.) відповідає діяльності керівника у ГО Українська академія акмеології; тема Турко Б.Б. 
«Професійна підготовка асистента вчителя у навчальних закладах Канади» відповідає науковим інтересам 
керівника – доц. Нос Л.С. (Педагогічна практика у системі професійної підготовки майбутніх вчителів: канадський 
та британський досвід / Нос Л.С. // Наук. вісн. Мукачівського держ.  ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2019. 
Вип. 1(9). С. 204-207); тема Собчук А.А. «Підготовка майбутніх вчителів до роботи в умовах ранньої інклюзивної 
освіти в Польщі» є дотичною до публікацій наукового керівника – проф. Микитенко Н.О. (Model of Primary School 
Teachers Training for Work in the System of Inclusive Education by Applying Extrapolation of Poland’s Advances in 
Training for Work / Sobchuk A. A. Mykytenko N. O. // International Journal of Learning, Teaching and Educational 
Research Vol. 19, No. 3, pp. 352-366).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Університет організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП широкі можливості для проведення досліджень 
аспірантів та апробації їхніх наукових результатів. Аспіранти мають повний доступ до фондів бібліотеки 
університету, навчальних кабінетів, комп’ютерних класів; можливість безкоштовно користуватися базами 
Scopus/WoS, ресурсами Wiley, Springer Link, бібліотечним фондом Університету. Апробація й висвітлення основних 
результатів наукових досліджень аспірантів здійснюється через: щорічні традиційні звітні конференції факультету 
педагогічної освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/materialy-zvitnyh-naukovyh-konferentsij); публікацію 
матеріалів у Віснику Львівського університету. Серія педагогічна (фахове видання, категорія Б) 
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/visnyk-lvivskoho-universytetu); можливість брати участь у конференціях у 
межах України за кошти Університету. Співпраця із іншими інституціями України дає можливість на практиці 
впроваджувати результати дисертаційних досліджень

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Університет забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за 
спеціальністю. Відповідно до Тимчасового положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів 
вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) здобувачі мають право брати участь у міжнародній кредитній 
академічній мобільності на підставі угод про співпрацю та за індивідуальними запрошеннями.  Положення про 
порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в іноземних закладах 
вищої освіти наукових ступенів (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf) дає 
можливість отримання наукових ступенів в іноземних закладах вищої освіти (встановленого державного зразка) з 
наступною процедурою визнання.  На сайті Відділу міжнародних зв’язків Університету 
(https://international.lnu.edu.ua/) періодично оновлюється актуальна інформація для аспірантів щодо можливої 
участі у міжнародних наукових проєктах, конференціях, семінарах тощо. Так, аспірантка А. Собчук була учасницею 
проєкту «Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти в Україні» (2018-2020 рр.), за 
результатами участі в проєкті надруковано посібник «Навчальний курикулум з інклюзивної освіти» (2020 р.), 
матеріали проєкту висвітлюються у соцмережах (http://inclusion.org.ua/?
fbclid=IwAR0A3Fxn9UHP1hvUiltsjlTPmSKRYzhJXkWx1a7iFROs8h0CeSIJuwI4vq0).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники аспірантів є керівниками та/або виконавцями дослідницьких проектів, науково-дослідних тем. 
Так, професор, Мачинська Н.І. упродовж 2016-2020 рр. була координатором двох наукових тем: «Теоретико-
методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності» 
(0116U001693); «Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід» (0116U001694), у 
контексті яких було затверджено теми дисертаційних досліджень (Галюка О.С. «Формування соціальної мобільності 
майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці» (протокол № 1 від 28 січня 2020 р., Міжвідомча 
рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології); Турко Б.Б. «Професійна підготовка асистента 
вчителя у навчальних закладах Канади» (протокол № 4 від 25 червня 2029 р., Міжвідомча рада з координації 
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології); Гавришків О.Б. «Формування готовності в майбутніх офіцерів до 
професійного зростання у контексті акмеологічного підходу» (протокол № 77/11 від 27.11.2019 р., Вчена рада 
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Університету). Матеріали досліджень опубліковано у колективних монографіях: «Актуальні проблеми педагогічної 
освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія» (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/Maket-Rybalkina.pdf); 
«Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення 
якості: монографія / за ред. Н. І. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 178 с. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Наукові керівники та аспіранти дотримуються академічної доброчесності у науковій діяльності. Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодекс академічної доброчесності 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/) є обов’язковими для ознайомлення здобувачами освіти та НПП. Здобувачі освіти та НПП 
підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності працівником (здобувачем вищої освіти) у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). Результати наукових досліджень, які готуються до опублікування, проходять внутрішню 
перевірку на плагіат за допомогою Інтернет-сервісу Unicheck на основі відкритих Інтернет-ресурсів. Перевірка 
дисертаційних робіт здійснюється
на етапі підготовки до проведення попередньої експертизи дисертації здобувача. На цьому етапі здійснюється 
перевірка опублікованих наукових
статей за допомогою працівників Університету.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В Університеті впроваджено Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та Кодекс 
академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/), де прописано види порушень академічної 
доброчесності (п.5), види академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та 
здобувачів освіти (п.7); запроваджено перевірку наукових робіт на ознаки плагіату.
Наукове керівництво аспірантами здійснюють особи, щодо яких не було зафіксовано фактів порушення академічної 
доброчесності. Випадків щодо порушення академічної доброчесності при реалізації ОНП не було.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП:
– міждисциплінарний характер ОНП, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають 
належний рівень методологічної, дослідницької, психолого-педагогічної, інформаційної, комунікативної, 
іншомовної компетентності, що сприяє працевлаштуванню випускників;
– кадрове забезпечення та якісний склад випускової кафедри відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки 
фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; дисципліни читають фахівці, які мають великий досвід 
викладацької роботи і значний науковий доробок в галузі професійної освіти;
– тематика досліджень аспірантів входить до наукових інтересів наукових керівників;
– проектування змісту ОНП здійснюється з урахуванням побажань здобувачів освіти та роботодавців;
– поєднання в освітньому процесі традиційних й інноваційних методів навчання;
– ефективна побудова освітнього процесу (освітня складова в основному вивчається на 1 та 2 курсах), що дає змогу 
аспірантам повноцінно здійснювати науково-педагогічні дослідження відповідно до своєї наукової проблематики, 
публікувати одержані результати у вигляді тез і наукових статей, брати участь у міжнародних та всеукраїнських 
конференціях і семінарах;
– успішний захист перших аспірантів ОНП (Любас А.А. – наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 
420 про присудження ступеня доктора філософії, ДР № 001281).
Слабкі сторони ОНП:
– відсутність державного Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 015 «Професійна освіта» для здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня;
– недостатньо активне впровадження програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу 
(викладачів, аспірантів) на ОНП;
– низька активність здобувачів освіти та НПП у програмах міжнародної академічної мобільності, міжнародних 
наукових проектах, у т.ч. грантових;
– експерти галузі, професіонали-практики недостатньо залучені до проведення аудиторних занять на ОНП;
– малий досвід провадження ОНП «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», внаслідок чого актуальності набуває 
розширення і удосконалення навчально-методичної бази.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?
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Перспективи подальшого розвитку ОНП, пов’язані з розвитком освітньої галузі, зокрема в частині підготовки 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для вищої, професійної (професійно-технічної) освіти.
Відповідно до цього передбачається:
– періодичне оновлення ОНП відповідно до сучасних тенденцій розвитку професійної освіти;
– удосконалення системи дистанційного вивчення навчальних дисциплін, використання технологій мобільного й 
електронного навчання;
– активізація роботи викладачів та аспірантів кафедри щодо наукових публікацій у періодичних виданнях, які 
входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science;
– розширення участі аспірантів в міжнародних програмах академічної мобільності;
– залучення до аудиторних занять на ОНП професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців;
– активізація залучення іноземних фахівців до викладання на ОНП;
– популяризація науки та необхідності наукового зростання серед здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти задля їх подальшого розвитку як компетентних науковців (дослідників) на третьому рівні вищої освіти.
Ураховуючи потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, 
загальні показники Університету, зокрема якісний склад науково-педагогічних працівників, що забезпечують 
освітній процес за ОНП, відповідне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, 
результати наукової діяльності, просимо акредитувати освітньо-наукову програму «Професійна освіта» за третім 
(освітньо-науковим) рівнем.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 19.05.2021 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

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

Педагогічна 
практика_Силабус

.pdf

X6z8rjYWsZPSXCUs
B5OB1Npv/Z4VaR0k

P0fyaM6wTnE=

Ноутбук, проектор, офіс 365

Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології та 

програмування.pdf

zFf7GBO19uqsxqoAI
1UJAm85JlA5E1xBI

mWNr0yHawo=

Проектор, SMART-дошка, 
комп’ютер. Доступ до 
наукометричних баз Scopus 
Elsevier та Web of Science, 
«Інформаційого ресурсу» 
LIBRARIA™, онлайн-бібліотеки 
видавництва «Центр учбової 
літератури», електронних 
журналів видавництв Wiley та 
Springer Link.

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна 
власність і 

трансфертехнолог
ії.pdf

D3InQm3ZduxXsN3
JJ6nSSY0Q9B+ucSF

t9+rI4vgCjKU=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук

Інновації та 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

Інновації та 
підприємництво.pd

f

1VGoqIGKsGb9Gmlq
CXrmpVK7MR82j5w

TQEZqh+5hDr4=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран

Підготовка науково-
інноваційного проєкту

навчальна 
дисципліна

Підготовка 
науково-

інноваційного 
проекту.pdf

B1AKnpo9hnNiUoGx
F4FpO9goCoiVxUA+

F6hON9uwr0M=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Психологія вищої 
школи.PDF

Gdwln7q99jE/QuC9
Amvn778E3Zp2efnw

VVdSC2T/XU0=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

Методологія 
підготовки наук. 

публ..pdf

JyrvoW5Umhf72kkJt
4XLGKPa9cg4oRz0w

UdfsBpDxnU=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Педагогіка вищої 
школи.pdf

xhtwx2JyIQOsnC+lo
nu4sv5uJutkFEBEfv

91xumRtvw=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран.

Інноваційні процеси в 
професійній освіті

навчальна 
дисципліна

Інноваційні процеси 
у проф. освіті.PDF

mz+ofqrAzsTaL/8/K
MSTERnEQXNsI3M

gjPTtKmtZe4w=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран.

Сучасна світова 
університетська освіта 

навчальна 
дисципліна

Сучасна світ. 
універ-ка 

освіта.PDF

Nj0TqHFpfylS5zFjhh
X5d2mC+jB4zpIE9w

OgDuJgzMU=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран.

Історія розвитку 
професійної освіти 

навчальна 
дисципліна

Історія розвитку 
проф.освіти.PDF

mdSOA+3oP97F9X3
5HzUXiDgAqjkEp/b

7iS3Xatqdjr4=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

навчальна 
дисципліна

Актуальні 
проблеми освіти 

доросл.PDF

SPPTd0mm/9rRMlx
p8M/oSExH+z0ZoH

O1/4AoyGZC6T8=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Культура наукової 
діяльності 

навчальна 
дисципліна

Культура наукової 
діяльності.PDF

5e/XOWeE7gBlcihf9
Qf0qGsG5N3T+nAN

fKtoUfMHQ2g=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Педагогічна 
антропологія

навчальна 
дисципліна

Педагогічна 
антропологія.PDF

qnBoyVFQZqSQRR6
xfDBESNJdDeZQ52
OCNJcfMldKjD0=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран

Моделювання та 
діагностування 
науково-педагогічних 

навчальна 
дисципліна

Моделювання....pdf HYVpV7xrwdGqIFx
OifK7Ki+5zQ6uvEsjs

+lRiVRUenw=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран



досліджень

Формування 
системного науково-
професійного 
мислення

навчальна 
дисципліна

Форм.сис-го наук.-
проф.мислення.PDF

TMneLSrAq2V6/mT
R6ygJRsEQu0dLPm
/S0d2Ady9akPM=

Мультимедійний проектор, 
ноутбук, екран.

Науково-методичні 
основи змісту 
професійної освіти

навчальна 
дисципліна

Наук.-
метод.осн.змісту 

проф.осві.PDF

MhgwjTXcosHH5zgt
SkVoTqAxVJsrrP9ed

8bwVM6pxAI=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова за 
фаховим 

спрямув.PDF

klN2zPxx3ePAaQEp
0SkuCC1xlN/OQCm

YbI1qvXjL0dY=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

Науковий 
семінар.PDF

ItJ8JmIdwdCc/xXP3
2A465ufCHEx7RpT1

zfY3s0RiUM=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Теоретико-
методологічні основи 
професійної освіти

навчальна 
дисципліна

Теорет.-
методол.осн.проф.о

світи.PDF

+b/g2l07axqt5hdFM
aT2UWF2s0UH8Uau

cQ4OIUcDlCQ=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук.

Педагогічна практика практика Педагогічна 
практика.PDF

X6z8rjYWsZPSXCUs
B5OB1Npv/Z4VaR0k

P0fyaM6wTnE=

Освітологія навчальна 
дисципліна

Освітологія.PDF 3uRY6fC722vnXT3/o
rUS/a3p4nVyj7YrWk

9wtGI6/uE=

Мультимедійний проектор (ASUS 
ZenBeam E1Z), персональний 
комп’ютер (ASUS)

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf uyyycauVtZD9mr+Ft
8gIVBwfHgEybRD3

mOb4HHblkTM=

Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Педаг.майс-ть 
виклад.вищої 

школи.PDF

zdMYUE4a9VWm8c
S+/EoVliw0EF/ENP
OXq9LON5F/jgU=

Мультимедійний проектор, 
екран, ноутбук

 
* 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

67932 Карась 
Анатолій 
Феодосійови
ч

Завідувач 
кафедри 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

37 Філософія Автор біля 300 
наукових і навчально-
методичних праць. 
Серед них 14 
монографій і 
підручників (в т. ч. у 
співавторстві), 4 
видані за кордоном.
1. Karas, A. F. (2020) 
Civil Feelings as the 
Civilizational Capital. 
Modern Philosophy in 
the Context of 
Intercultural 
Communication: 
collective monograph / 
Z. M. Atamaniuk, Ye. R. 
Borinshtein, N. P. 
Hapon, Yu. А. 
Dobrolyubska, etc. 
Lviv-Toruń: Liha-Pres. 
2019. P. 73-106. doi: 
https://doi.org/10.3605



9/978-966-397-173-
5/73-106. (SENSE) 
2. Karas, A. F. (2019) 
From practical reason 
to practical 
philosophy:implication 
of the presence of civil 
status. Comprehension 
of the formation of the 
world in different 
philosophical 
approaches : collective 
monograph / Z. M. 
Atamaniuk, Ye. R. 
Borinshtein, Yu. А. 
Dobrolyubska, V. V. 
Okorokova, etc. Lviv-
Toruń : Liha-Pres, 
2019. P. 192-217. DOI: 
DOI 
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-145-
2/192-217  (SENSE)
3. Karas, A. F. (Hapon, 
N. P.) The socio-
ontological aspect of 
nomadism analysis: the 
lifeworld of a human 
and a family // 
Philosophical and 
methodological 
challenges of the study 
of modern society. Lviv-
Toruń. Liha-Pres. 
(SENSE). 2019. P. 109-
127. DOI: 
https://doi.org/10.3605
9/978-966-397-144-
5/109-128        
4. Karas, Anatolij. Civil 
Identity as Ethical Self-
Determination.  
Proceedings of the 
XXIII World Congress 
of Philosophy. Volume 
68, Greece. 2018. P. 65-
69. Web of Science:  
WOSUID: 
10.5840/wcp232018681
513, 
https://doi.org/10.5840
/wcp232018681513 
5. Karas, A. I. Kant on 
freedom and its 
contemporary 
revaluation. Diversity  
in Unity: Harmony in a 
Global Age / edited by 
Hu Xirong. 
Washington. 2016. P. 
115-121. WOSUID: 978-
1-56518-307-
0(pbk.),http://www.crv
p.org/publications/Seri
es-III/III-30.pdf  
6. Karas, A. Between 
Freedom and 
Paternalism as 
Discursive-Ethical 
Practices: Ukraine on 
the Road to Civil 
Society (book-chapter). 
The Dialogue of 
Cultural Traditions: A 
Global Perspective / 
edited by William 
Sweet. Washington. 
2008. P. 167-181. 
WOSUID: 0000-0001-
5446-5370  
(http://www.crvp.org/p



ublications/Series-I/I-
39.pdf ) .
7. Карась А. Ф. 
Мітологічні чинники 
соціально-політичної 
інтеграції у призмі 
німецької 
філософської 
творчості (хvііі-хіх ст.) 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки. 
ЛНУ імені Івана 
Франка. Випуск 21. 
2019. С. 17-41  
https://filos.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2019/
10/21_2019.pdf; DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/vps.21.2019.2
8. Карась А. Ф. 
Мітологія як горизонт 
розуміння та її 
естетичне і соціально-
політичне проявлення 
// Вісник Львівського 
університету. Серія: 
філософські науки. 
ЛНУ імені Івана 
Франка. Випуск 22. 
2019. С. 14-
33.https://doi.org/10.3
0970/2078-6999-2019-
22-2 ;  
https://filos.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2019/
10/22_2019.pdf 
9. Карась А. Ф. 
Свобода і 
відповідальність як 
проблема 
самоздійснення особи 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. 
2016. Випуск 18. С. 13 
– 28. 
10. Карась А. 
Автентичність та 
ідентичність в 
перспективі 
здійснення 
демократичної 
свободи // 
Становлення нової 
соціально-культурної 
дійсності в Україні: 
Колективна 
монографія за заг. 
ред. д-ра філос. наук, 
проф. В.П. Мельника. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. С. 
5 - 50.
11. Карась А. 
Громадянське чуття 
чинник порозуміння і 
розвитку // «Діалог і 
порозуміння для 
європейської і світової 
спільнот».: 
Колективна 
монографія за заг. 
ред. д-ра філос. наук, 
проф. А. Ф. Карася. 
Львів : ЛНУ. імені І. 
Франка, 2017.  С. 21-51.   

158198 Горук Доцент, Факультет Диплом 16 Актуальні Магістр освіти (MEd); 



Наталія 
Михайлівна

Основне 
місце 
роботи

педагогічної 
освіти

спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

проблеми 
освіти 
дорослих 

Ратґерс, Державний 
університет штату 
Нью Джерсі, 2004, 
MEd, спеціалізація 
«Соціальні та 
філософські засади 
освіти»; Аспірантура, 
кафедра загальної та 
соціальної педагогіки, 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2006 р.
Кандидат 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 
- загальна педагогіка 
та історія педагогіки»; 
номер диплома 
ДК№002110 від 
22.12.2011 р. тема 
дисертації «Проблеми 
неформальної освіти 
жінок у США»;
Горук Н. Особливості 
підготовки магістрів 
освіти дорослих в 
університетах США / 
Н. Горук // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. – Вип.32. 
– Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2017. – С. 317-
325.
Horuk N. Improving 
Vocational Education 
Teacher Training at 
Lviv University within 
the Framework of the 
Erasmus+ Project ITE-
VET / D. Hertsyuk, N. 
Horuk, T. Ravchyna // 
Improving teacher 
education for applied 
learning in the field of 
VET . Thomas 
Deißinger, Vera Braun 
(ed.) - Münster, New 
York: Waxmann Verlag 
GmbH, 2018. – P.181-
203.
Горук Н. Оцінювання 
та експертиза 
навчальних програм 
для дорослих у США / 
Н. Горук // Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції 
«Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування 
освітнього простору 
закладу освіти: 
світовий та 
вітчизняний вимір». – 
Львів, Вид-чий центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2019.
Стажування: Інститут 
педагогіки 
Вроцлавського 
університету (м. 
Вроцлав, Польща); 17-
23.04.2016 р. (Довідка 
№ СWM.5832.2016 
вид. 23/04/2016 р.); 
Тема стажування: 
Освіта дорослих у 
Польщі
Інститут педагогіки 
Вроцлавського 
університету (м. 



Вроцлав, Польща); 
4.06.-11.06.2019, 
Довідка № 
BWM.6302.2019, 
видана 11.06.2019. 
Тема стажування: 
Інститути третього 
віку у Польщі.
Участь у проектах: 
- Менеджер проекту 
«Реформування та 
підвищення якості 
вищої освіти в 
Україні», отриманий 
«Українською 
асоціацією 
дослідників освіти, 
УАДО» від Відділу 
преси, освіти та 
культури Посольства 
США в Україні (2016-
2017).
- Член робочої групи 
Проекту Еразмус+ (№ 
574124-EPP-1-2016-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP)   
«Вдосконалення 
підготовки викладачів 
для практично-
орієнтованого 
навчання в галузі 
професійної освіти» 
(«Improving Teacher 
Education for Applied 
Learning in the Field of 
Vocational Education», 
2016-2018.

117991 Цюра 
Світлана 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

KH 005605, 
виданий 

10.06.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000845, 
виданий 

22.10.1998

29 Формування 
системного 
науково-
професійного 
мислення

Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання. 
Наукове керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 
наукових ступенів 
кандидата 
педагогічних наук:
Гуменюк В.В. захист 
дисертації 11.05.2016 
р, за спеціальністю 
13.00.01 «Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки», тема 
дисертації  
«Організаційно-
педагогічні умови 
здобуття іноземними 
студентами вищої 
медичної освіти в 
Україні (середина ХХ 
– початок ХХІ 
століття)», диплом 
кандидата ДК № 
036903 від  01.07.2016
Публікації
1. Tsiura S., Kalahurka 
K., Myshchyshyn I. 
Education as a National 
Value of Ukrainian 
Society on its Way of 
Gaining Independence 
in the West-Ukrainian 
Pedagogikal Press of 
Galicia up to 1918  // 
Czech-Polish historical 
and pedagogical 
journal. Brno. 
11/2019/1. P. 98-106. 
(друк.арк. 0,84; 
авторський внесок – 



0,31 друк. арк.). Web 
of Science
https://www.researchg
ate.net/publication/339
632848_Education_as
_a_National_Value_of
_Ukrainian_Society_on
_its_Way_of_Gaining_
Independence_in_the_
West-
Ukrainian_Pedagogical
_Press_of_Galicia_up_
to_1918
2. Цюра С. 
Спеціалізована основа 
знань вчителя: 
концепція Лі 
Шульмана в контексті 
набуття студентами 
педагогічних знань  / 
Світлана Цюра  // 
Рrace naukowe 
Akademii im. Jana 
Długosza w 
Częstochowie  
PEDAGOGIKA. T. 
XXVІІІ : 
Pedagogika.Studia i 
Rozprawy / pod 
redakcją Kazimierza 
Rędzińskiego 
Mirosława Łapota. – 
Częstochowa, 2019. – 
S.73-81. –  
https://czasopisma.ujd.
edu.pl/index.php/Peda
gogika/index
3. Цюра С. Принципи 
порівняльних 
педагогічних 
досліджень / Світлана 
Цюра  // Рrace 
naukowe Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie  
PEDAGOGIKA. T. XXV. 
nr. 2. / pod redakcją 
Kazimierza 
Rędzińskiego 
Mirosława Łapota. – 
Częstochowa, 2016.–   
S.121-130. –    565 s.  
http://www.wp.ajd.czes
t.pl/pedagogika/index.
php?page=6-15-
pedagogika-t-xxv-nr-2
4. Цюра С., Терзалова  
А. Нормативне 
закріплення понять 
“освітнє середовище”, 
“освітній простір”,  
“освітній процес” у 
контексті педагогічної 
термінології/ Світлана 
Цюра  // Молодь і 
ринок. – Дрогобич, 
2020.    №5(184) 2020. 
С.111-117 (Index 
Copernicus) (фахове)  
DOI: 
https://doi.org/10.2491
9/2617-
0825.5/184.2020    
http://mir.dspu.edu.ua
/article/view/223082/0

5. Цюра С. 
Соціокультурні та 
педагогічні акценти 
освітнього простору 
української школи: 



перспектива й 
ретроспектива / 
Світлана Цюра  // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Серія педагогічна, 
2019.- Вип. 34 . – С. 
253-259. 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/pedagogics/article
/view/10593/10797
6. Цюра С.  
Перспективи розвитку 
українських 
університетів у 
глобалізованому світі 
/ С.Б. Цюра // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія 
педагогічна, 2017.- 
Вип. 32 . – С. 56-63. 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/pedagogics/issue/
view/314

148518 Корнят Віра 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032906, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
004220, 
виданий 

26.02.2020

6 Інноваційні 
процеси в 
професійній 
освіті

1. Корнят В. С. 
Професійна 
підготовка майбутніх 
соціальних педагогів: 
формування 
діагностичних умінь : 
монографія / В.С. 
Корнят ; за ред С. О. 
Сисоєвої. – Львів, 
«Растр-7», 2017. – 257 
с. 
2. Vira Korniat. Using 
media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine / Vira Korniat, 
Iryna Subashkevych // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, No 1 
(41), 2020. Р. 173 – 212. 
(Режим доступу: 
http://www.socialwelfa
re.eu/index.php/SE/art
icle/view/521). Scopus
3. Корнят В.С., 
Субашкевич І.Р. 
Дослідження 
особливостей 
комунікативної 
компетентності 
сучасного вчителя. 
New impetus for the 
advancement of 
pedagogical and 
psychological sciences 
in Ukraine and EU 
countries: research 
matters : Collective 
monograph. Riga, 
Latvia : «Baltija 
Publishing». 2021. Р. 
228–242.  URL: 
http://baltijapublishing
.lv/omp/index.php/bp/
catalog/view/103/2644/
5645-1
4. Корнят В.С. 
Використання 
інтерактивних методів 
навчання у початковій 



школі: теоретичний 
аспект / В.С. Корнят, 
О.П. Рибак // 
Інноваційна 
педагогіка : науковий 
журнал – Одеса, 2020. 
– Випуск 21. – Том 3. – 
С. 188 – 193. (Режим 
доступу: 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
20/21/part_3/42.pdf).
5. Kорнят В.С. 
Мотивація та умови 
розвитку педагогічної 
майстерності в 
процесі професійної 
підготовки / В.С. 
Корнят, О.М. Сагач, 
І.Я. Дідух та ін. // 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 15. Випуск 3 
(123). – Київ, 2020. – 
С. 131 – 137. (Режим 
доступу: 
https://ffvsz.npu.edu.u
a/chasopys-npu-seriia-
15).
6. Корнят В.С. 
Неперервність у 
системі професійної 
підготовки соціальних 
педагогів / В.С. 
Корнят // 
Освітологічний 
дискурс : електронне 
фахове видання 
України – Київ, 2018, 
№3 – 4 (22 – 23). – С. 
185 – 197. (Режим 
доступу: 
https://od.kubg.edu.ua
/index.php/journal/arti
cle/view/534).
Учасниця 
міжнародного проекту 
Erasmus+ Capaciti 
Building Project 
«Іmproving teacher 
education for applied 
learning in the fiefd of 
vocational education 
(TE-VET)» 
(«Удосконалення 
підготовки викладача 
для прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти») 
за напрямом KA2: 
Розвиток потенціалу 
вищої освіти (2017–
2019 рр.)

148518 Корнят Віра 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032906, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
004220, 
виданий 

26.02.2020

6 Педагогічна 
практика

Корнят Віра 
Степанівна Доцент  
Кафедра спеціальної 
освіти та соціальної 
роботи 
Прикарпатський 
університет імені 
Василя Стефаника, 
1994 р,
«Педагогіка і 
психологія 
(дошкільна)», 
Викладач дошкільної 
педагогіки і 
психології. 



Вихователь.

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
2000 р,
«Психологія», 
Психолог. Викладач

Кандидат 
педагогічних наук 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти 
«Формування 
діагностичних умінь 
майбутніх соціальних 
педагогів у процесі 
професійної 
підготовки в 
педагогічних 
коледжах» (2015 р.)

Доцент кафедри 
спеціальної освіти та 
соціальної роботи 
(2020 р.) 27 років 
педагогічний,
7 років науково-
педагоігчни1 
Інноваційні процеси у 
професійній освіті 1. 
Корнят В. С. 
Професійна 
підготовка майбутніх 
соціальних педагогів: 
формування 
діагностичних умінь : 
монографія / В.С. 
Корнят ; за ред С. О. 
Сисоєвої. – Львів, 
«Растр-7», 2017. – 257 
с. 
2. Vira Korniat. Using 
media-psychological 
technologies to form 
tolerant attitude 
towardschildren with 
disabilities in 
pedagogical specialists 
in the process of their 
professional training in 
Ukraine / Vira Korniat, 
Iryna Subashkevych // 
SPECIALUSIS 
UGDYMAS/ SPECIAL 
EDUCATION, No 1 
(41), 2020. Р. 173 – 212. 
(Режим доступу: 
http://www.socialwelfa
re.eu/index.php/SE/art
icle/view/521). Scopus
3. Корнят В.С., 
Субашкевич І.Р. 
Дослідження 
особливостей 
комунікативної 
компетентності 
сучасного вчителя. 
New impetus for the 
advancement of 
pedagogical and 
psychological sciences 
in Ukraine and EU 
countries: research 
matters : Collective 
monograph. Riga, 
Latvia : «Baltija 
Publishing». 2021. Р. 



228–242.  URL: 
http://baltijapublishing
.lv/omp/index.php/bp/
catalog/view/103/2644/
5645-1
4. Корнят В.С. 
Використання 
інтерактивних методів 
навчання у початковій 
школі: теоретичний 
аспект / В.С. Корнят, 
О.П. Рибак // 
Інноваційна 
педагогіка : науковий 
журнал – Одеса, 2020. 
– Випуск 21. – Том 3. – 
С. 188 – 193. (Режим 
доступу: 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
20/21/part_3/42.pdf).
5. Kорнят В.С. 
Мотивація та умови 
розвитку педагогічної 
майстерності в 
процесі професійної 
підготовки / В.С. 
Корнят, О.М. Сагач, 
І.Я. Дідух та ін. // 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Серія 15. Випуск 3 
(123). – Київ, 2020. – 
С. 131 – 137. (Режим 
доступу: 
https://ffvsz.npu.edu.u
a/chasopys-npu-seriia-
15).
6. Корнят В.С. 
Неперервність у 
системі професійної 
підготовки соціальних 
педагогів / В.С. 
Корнят // 
Освітологічний 
дискурс : електронне 
фахове видання 
України – Київ, 2018, 
№3 – 4 (22 – 23). – С. 
185 – 197. (Режим 
доступу: 
https://od.kubg.edu.ua
/index.php/journal/arti
cle/view/534).
7. Учасниця 
міжнародного проекту 
Erasmus+ Capaciti 
Building Project 
«Іmproving teacher 
education for applied 
learning in the fiefd of 
vocational education 
(TE-VET)» 
(«Удосконалення 
підготовки викладача 
для прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти») 
за напрямом KA2: 
Розвиток потенціалу 
вищої освіти (2017–
2019 рр.)

216202 Павлюк 
Володимир 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 000696, 

виданий 

27 Підготовка 
науково-
інноваційного 
проєкту

Лауреат державної 
премії України в 
галузі науки і техніки. 
Заслужений професор 



21.09.1993, 
Диплом 

кандидата наук 
XM 020899, 

виданий 
13.09.1989, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

004435, 
виданий 

09.10.1996, 
Атестат 

професора 
ПPAC 000096, 

виданий 
23.12.1999

Львівського 
національного 
Університету імені 
Івана Франка. 
Співавтор 3 наукових 
монографій, співавтор 
навчального 
посібника з грифом 
МОН, 16 навчально- 
методичних 
посібників, 325 статей, 
тез 334 доповідей, 1 
патенту, зокрема:
1. V. Pavlyuk, W. 
Ciesielski, D. Kulawik, 
N. Pavlyuk, G. Dmytriv. 
Structural and 
enhanced hydrogen 
storage properties of 
Li12Mg3Si3Al phase. 
Acta Crystallographica 
Section C Structural 
Chemistry, 2021. Vol. 
77 (5). P. 227-234.
2. V. Pavlyuk, A. 
Balińska, B. 
Rożdżyńska-Kiełbik, N. 
Pavlyuk, G. Dmytriv, A. 
Stetskiv, S. Indris, B. 
Schwarz, H. Ehrenberg. 
New maximally 
disordered-High 
entropy intermetallic 
phases (MD-HEIP) of 
the Gd1-xLaxSn2-
ySbyMz (M= Li, Na, 
Mg): Synthesis, 
structure and some 
properties. Journal of 
Alloys and Compounds, 
2020. Vol. 838. P. 
155643.
3. I. Oshchapovsky, S. 
Lidin, V. Pavlyuk β-
Li2Zn5: A Low 
Symmetric Polar 
Intermetallic 
Compound. Inorganic 
Chemistry. 2019. Vol. 
58. P. 12590-12600. 
4. V. Pavlyuk, W. 
Ciesielski, N. Pavlyuk, 
D. Kulawik, M. Szyrej, 
B. Rozdzynska-Kielbik, 
V. Kordan. 
Electrochemical 
hydrogenation of 
Mg76Li12Al12 solid 
solution phase. Ionics. 
2019. Vol. 25(6). P. 
2701-2709. 
5. V. Pavlyuk, D. 
Kulawik, W. Ciesielski, 
N. Pavlyuk, G. Dmytriv, 
New quaternary carbide 
Mg1.52Li0.24Al0.24C0.
86 as a disorder 
derivative of the family 
of hexa¬gonal close-
packed (hcp) structures 
and the effect of 
structure modification 
on the electrochemical 
behaviour of the 
electrode, Acta 
Crystallographica 
Section C-Structural 
Chemistry, 74 (2018) 
360–365.

• Член редакційної 



колегії журналу 
“Chemistry of Metals 
and Alloys”. 
• Член наукового 
комітету XXI та ХХІІ 
International Seminar 
on Physics and 
Chemistry of Solids and 
Advanced Materials 
(June 10-13, 2018, 
Częstochowa, Poland; 
17-19 червня, 2021, 
Україна, Львів); XIV 
International 
Conference on Crystal 
Chemistry of 
Intermetallic 
Compounds (Lviv, 
Ukraine September 22-
26, 2019).
• Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д.35.051.10. Член 
секції за фаховим 
напрямом 
«Енергетика та 
енергоефективність» 
Наукової ради МОН 
України.  (до 2019).
• Член секції за 
фаховим напрямом 
„Хімія” Наукової ради 
МОН України.
• Член секції Науково-
технічної ради МОН 
України з питань 
формування та 
виконання 
державного 
замовлення на 
науково-технічну 
продукцію за 
пріоритетним 
напрямом розвитку 
науки і техніки „Нові 
речовини і 
матеріали”.
• Експерт конкурсу з 
відбору проектів, що 
фінансуються за 
рахунок грантової 
підтримки 
Національного фонду 
досліджень України.

52072 Добуляк 
Леся 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080204 
Соціальна 

інформатика

16 Інформаційні 
технології та 
програмування

Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
1. Добуляк Л.П. та ін. 
Використання методу 
послідовних поступок 
для розв’язування 
задачі
підвищення 
рентабельності 
виробництва малого 
підприємства / 
Математичне 
моделювання в 
економіці, № 1 (5), 
січень-березень 2016 
р. - С. 85-92.
2.  Добуляк Л. П. 
Використання 
багатокритеріальних 
оптимізаційних 
моделей в управлінні 
підприємствами 
малого бізнесу / Л. П. 
Добуляк, Г. Г. Цегелик 
// Вісн. Львів. держ. 



фін. академії, економ. 
науки.- 2011.- №21.-С. 
269 – 275.
3.Добуляк Л. П. 
Узагальнений підхід 
до побудови 
однофакторних 
регресійних моделей / 
Л. П. Добуляк, Г. Г. 
Цегелик // Monograph 
Modern problems of 
the economy of 
development in the 
context of the world 
transformational 
changes. Opole: The 
Academy of 
Managment and 
Administration in 
Opole. – Publishing 
House WSZiA, 2013. – 
c. 187-196.

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Професор, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
002467, 
виданий 

09.02.2021

16 Педагогічна 
антропологія

1. Взаємозалежність 
спадковості, довкілля 
та виховання у 
становленні та 
розвитку особистості / 
Матвіїв Н.; Мачинська 
Н. // Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика, 
2021, № 1. – С.7-13 
(фахове видання 
України, категорія Б).
2. N. Machynska, S.V. 
Lozynska, Y.Y. Dekach, 
N.M. Vinarchuk. 
Theoretical and 
practical aspects of 
valeology – the 
constituents of the 
system of preschool 
education // Revista 
Românească pentru 
Educaţie 
Multidimensională: 
Vol. 13 No. 1 (2021) 
//(міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE) 
https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/rrem

103627 Осідач 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 004317, 

виданий 
13.10.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

8672, виданий 
23.10.2003

30 Інновації та 
підприємництв
о

Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання
1.Осідач О.П. Основи 
теоретичної концепції 
регіональних 
інноваційних систем / 
О.П. Осідач // Тези 
доповідей міжна‐
родної науково-прак‐
тичної конференції 
«Проблеми форму‐
вання та розвитку 
інноваційної інфра‐
структури». – Львів: 
вид-во Львівсь кої 
політехніки, 2011.- 
С.331-332.
2.Осідач О.П. 
Міжнародне 
дослідження 
інноваційної здатності 
підприємств та його 
перші результати / 
О.П.Осідач // 



Науковий збірник 
Львівського 
національного 
університету 
«Формування 
ринкової економіки в 
Україні». – 2012. – 
Вип.28. – СС.128-132.

3.Osidach О. 
International Studies 
Enterprises’ 
understanding оf 
innovation ability / 
O.Osidach // Journal of 
European Economy. – 
2013. – Vol. 12 (#3). – 
SS. CС334-347.

4.Осідач О.П. 
Потенціал 
довгострокового 
зростання 
підприємства / 
О.П.Осідач // 
Науковий збірник 
Львівського 
національного 
університету 
«Формування 
ринкової економіки в 
Україні». – 2013. – 
Вип.30. – СС. 202-206.

5.Осідач О.П. Сучасні 
інструменти 
управління 
нематеріальним 
капіталом 
підприємства / О.П. 
Осідач // Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Проблеми 
становлення 
інформаційної 
економіки України, 
15-16 жовтня 2015р. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка. – СС.21-25.

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Професор, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
002467, 
виданий 

09.02.2021

16 Науковий 
семінар

Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.
Наукове керівництво 
здобувачами, які
одержали документи 
про присудження
наукових ступенів 
кандидата 
педагогічних наук:
- Бойко Галина 
Олегівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2018 
р.
- Любінська Орися 
Іванівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 



спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2018 
р.
- Хлипавка Галина 
Григорівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2019 
р.

1. Challenges to Manage 
the Educational Process 
in the HEI during the 
Pandemic / M. 
Dzikovska, N. 
Machynska // Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala / 
2020, Volume 12, Issue 
1 Sup. 2, pages: 92-99 | 
https://doi.org/10.1866
2/rrem/12.1sup2/251  
(міжнародне видання, 
включене у базу WEB 
OF SCIENCE).
2. Авторитет 
викладача – необхідна 
умова його ефективної 
взаємодії зі 
студентами / 
Мачинська Н.І. // 
Педагогічний дискурс 
: зб. наукових праць / 
гол. ред. І.М. 
Шоробура. – 
Хмельницький: ХГПА, 
2018. – Вип. 18. – С. 
142-147 (фахове 
видання України).
3. Education as a 
genuine social and 
personal value / Y. 
Derkach, N/ 
Machynska N. // 
Journal of Vasyl 
Stefanyk Precarpathian 
National University, 
2016, № 2-3. – С.15-20 
(фахове видання 
України, категорія Б).
4.Міждисциплінарний 
дискурс підготовки 
майбутнього 
викладача в умовах 
магістратури / 
Мачинська Н. // 
Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика // 
Науково-методичний 
журнал, 2016, вип. 3-
4. –  С. 35-39 (фахове 
видання України, 
категорія Б).
5. Особливості 
підготовки здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
педагогічного 



профілю до 
професійної 
діяльності: 
практичний аспект / 
С. Кость, Н. 
Мачинська //  Вісник 
Львівського 
університету: серія 
педагогічна, вип. 34, 
2019. – С. 139-148. 
(фахове видання 
України).

45296 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

29 Історія 
розвитку 
професійної 
освіти 

1. Герцюк Д. 
Особливості 
реформування 
загальноосвітньої і 
професійної шкіл 
Польщі у повоєнний 
період (середина 40-х 
– початок 50-х рр. ХХ 
ст.) / Герцюк Дмитро 
// Наукові записки 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя. 
Психолого-
педагогічні науки. – 
2015. –№ 4.– С. 188–
193. (Фахове видання)
2.  Dmytro Hertsyuk – 
Iryna Myshchyshyn  
Ukrainian  Cultural-
Educational Life in 
Lemkovina from the 
Endofthe 19th Centuries 
to the 1930 s. // 
CZECH-POLISH 
HISTORICAL AND 
PEDAGOGICAL 
JOURNAL. Volume 
8/2016/1. –S. 77–87. 
(Міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE)  
3. Герцюк Дмитро.  
Культурно-освітня 
діяльність Товариства 
«Бойківщина»  в 
Галичині  (перша 
третина ХХ ст.) / 
Rozwój polskiej i 
ukraińskiej teorii i 
praktyki pedagogicznej 
na przestrzeni XIX-XXI 
wieku t.7, Kultura w 
edukacji; pod redakcją 
Anna Haratyk i Nadiya 
Zayachkivska. – 
Wrocław: Oficyna 
wydawnicza ATUT – 
Wrocławskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe, 2017. – С. 
115–129.
4. Hertsiuk D. 
Improving Vocational 
Education Teacher 
Training at Lviv 
University within the 
Framework of the 
Erasmus+ project ITE-
VET (Вдосконалення 
підготовки викладача 
професійної освіти у 
Львівському 
університеті в рамках 
проекту Еразмус +) / 
Dmytro Hertsiuk, 
Nataliya Horuk, 



Tetyana Ravchyna // 
Improving teacher 
education for applied 
learning in the field of 
VET / Thomas 
Deißinger, Vera Braun 
(ed.) – Münster, New 
York: Waxmann Verlag 
GmbH, 2018. – P.181-
203
5. Герцюк Дмитро. 
Внесок Лева Ясінчука 
у налагодження 
культурно-освітніх 
зв’язків Товариства 
“Рідна школа” з 
українською 
еміграцією Північної 
Америки (20-30-ті рр. 
ХХ ст.) //Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Педагогічна . Вип. 34. 
Львів:ЛНУ ім. 
І.Франка, 2018. С.15-25 
(Фахове видання)
6. Герцюк Д. Науково-
педагогічна спадщина  
Федора Науменка : 
монографія / Дмитро 
Герцюк, Христина 
Калагурка. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. 286 с.   
Участь у 
міжнародному проєкті 
Еразмус+  Проект (№ 
574124-EPP-1-2016-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP) 
«Вдосконалення 
освіти вчителів для 
прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти»  
(«Improving Teacher 
Education for Applied 
Learningin the Field of 
Vocational 
Education»), 
ініційованого 
Університетом 
Констанци 
(Німеччина) (2016—
2018). Співкерівник 
робочої групи 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 

Захист кандидатської 
дисертації  асп. 
Ковалишин О.І. 
«Освітня та 
просвітницька 
діяльність Наукового 
товариства імені 
Шевченка у Львові 
(1873-1939 рр.), спец. 
13.00.01  Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки  (2020)

185549 Яворська 
Олександра 
Степанівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Юридичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

28 Інтелектуальна 
власність і 
трансфер 
технологій

Яворська О. 
Управління 
майновими правами 
суб’єктів авторського 
права і суміжних прав 
[Електронний ресурс] 
/ О. Яворська // 
Підприємництво, 



1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДД 9492, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента ДЦ 
5106, виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 10075, 

виданий 
22.12.2014

господарство і право. 
– 2016. – № 7. – С. 26-
30. 
Яворська О. Охорона 
прав інтелектуальної 
власності науково-
педагогічних 
працівників: 
здобутки, 
перспективи, 
проблеми 
[Електронний ресурс] 
/ О. Яворська // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2016. – 
Вип. 63. – С. 113–119.
Яворська О. Теорія та 
практика 
застосування 
презумпції творчого 
характеру праці, 
результатом якої є 
об’єкт інтелектуальної 
власності 
[Електронний ресурс] 
/ О. Яворська // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. – 2016. – 
Вип. 64. – С. 175-181.
Яворська О. С. 
Презумпція творчого 
характеру праці, 
результатом якої є 
об’єкт 
інтелектуального 
права: теорія та 
практика 
застосування 
[Електронний ресурс] 
/ О. С. Яворська // 
Часопис цивілістики. 
– 2017. – Вип. 23. – С. 
78-82.
Яворська О. С. 
Охорона авторських і 
суміжних прав у разі 
їх порушення з 
використанням 
мережі Інтернет 
[Електронний ресурс] 
/ О. С. Яворська // 
Право України. – 
2018. – № 1. – С. 81-
90. 

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Професор, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
002467, 
виданий 

09.02.2021

16 Освітологія 1. Tolerance of 
uncertainty as a 
component of the 
process of life-creation 
of future educators / 
Halian Ihor, Machynska 
Natalia, Lozynska 
Svitlana, Nos Liubov, 
Derkach Yuliya, Prots 
Marta, Popovych Ihor 
// Revista Inclusiones 
Vol: Volumen 7 / 
Número Especial / 
Julio – Septiembre, 
2020, Р. 512-528 
(міжнародне видання, 
включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE) 
https://www.revistaincl
usiones.com/gallery/42
%20VOL%207%20NU
M%20ESPECIAL%20E
UROASIA%20JULIOSE



PTIEMBREEE2020RE
VINCLUSIOO.pdf   
2. Взаємозалежність 
спадковості, довкілля 
та виховання у 
становленні та 
розвитку особистості / 
Матвіїв Н.; Мачинська 
Н. // Неперервна 
професійна освіта: 
теорія і практика, 
2021, № 1. – С.7-13 
(фахове видання 
України, категорія Б).
3. N. Machynska, S.V. 
Lozynska, Y.Y. Dekach, 
N.M. Vinarchuk. 
Theoretical and 
practical aspects of 
valeology – the 
constituents of the 
system of preschool 
education // Revista 
Românească pentru 
Educaţie 
Multidimensională: 
Vol. 13 No. 1 (2021) 
//(міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE) 
https://lumenpublishin
g.com/journals/index.p
hp/rrem 
4. Developing students' 
intercultural 
communicative 
competence in foreign 
language classroomweb 
of science  / Bahlai, 
Oksana; Machynska, 
Nataliya; Matviiv-
Lozynska, Yuliia;   
Voloshyn, Mariia // 
Current Foreign 
Languages Teaching 
Issues in Higher 
Education, Advanced 
Education, Special 
Issue 11, 2019. – С.55-
59 − (міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE) 
http://ae.fl.kpi.ua/artic
le/view/1580 78. 

45296 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність:  

29 Педагогіка 
вищої школи

1. Герцюк Д. 
Особливості 
реформування 
загальноосвітньої і 
професійної шкіл 
Польщі у повоєнний 
період (середина 40-х 
– початок 50-х рр. ХХ 
ст.) / Герцюк Дмитро 
// Наукові записки 
Ніжинського 
державного 
університету імені 
Миколи Гоголя. 
Психолого-
педагогічні науки. – 
2015. –№ 4.– С. 188–
193. (Фахове видання)
2.  Dmytro Hertsyuk – 
Iryna Myshchyshyn  
Ukrainian  Cultural-
Educational Life in 
Lemkovina from the 
Endofthe 19th Centuries 



to the 1930 s. // 
CZECH-POLISH 
HISTORICAL AND 
PEDAGOGICAL 
JOURNAL. Volume 
8/2016/1. –S. 77–87. 
(Міжнародне 
видання, включене у 
міжнародну базу WEB 
OF SCIENCE)  
3. Герцюк Дмитро.  
Культурно-освітня 
діяльність Товариства 
«Бойківщина»  в 
Галичині  (перша 
третина ХХ ст.) / 
Rozwój polskiej i 
ukraińskiej teorii i 
praktyki pedagogicznej 
na przestrzeni XIX-XXI 
wieku t.7, Kultura w 
edukacji; pod redakcją 
Anna Haratyk i Nadiya 
Zayachkivska. – 
Wrocław: Oficyna 
wydawnicza ATUT – 
Wrocławskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe, 2017. – С. 
115–129.
4. Hertsiuk D. 
Improving Vocational 
Education Teacher 
Training at Lviv 
University within the 
Framework of the 
Erasmus+ project ITE-
VET (Вдосконалення 
підготовки викладача 
професійної освіти у 
Львівському 
університеті в рамках 
проекту Еразмус +) / 
Dmytro Hertsiuk, 
Nataliya Horuk, 
Tetyana Ravchyna // 
Improving teacher 
education for applied 
learning in the field of 
VET / Thomas 
Deißinger, Vera Braun 
(ed.) – Münster, New 
York: Waxmann Verlag 
GmbH, 2018. – P.181-
203
5. Герцюк Дмитро. 
Внесок Лева Ясінчука 
у налагодження 
культурно-освітніх 
зв’язків Товариства 
“Рідна школа” з 
українською 
еміграцією Північної 
Америки (20-30-ті рр. 
ХХ ст.) //Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Педагогічна . Вип. 34. 
Львів:ЛНУ ім. 
І.Франка, 2018. С.15-25 
(Фахове видання)
6. Герцюк Д. Науково-
педагогічна спадщина  
Федора Науменка : 
монографія / Дмитро 
Герцюк, Христина 
Калагурка. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. 286 с.   
Участь у 
міжнародному проєкті 



Еразмус+  Проект (№ 
574124-EPP-1-2016-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP) 
«Вдосконалення 
освіти вчителів для 
прикладного 
навчання в галузі 
професійної освіти»  
(«Improving Teacher 
Education for Applied 
Learningin the Field of 
Vocational 
Education»), 
ініційованого 
Університетом 
Констанци 
(Німеччина) (2016—
2018). Співкерівник 
робочої групи 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 

Захист кандидатської 
дисертації  асп. 
Ковалишин О.І. 
«Освітня та 
просвітницька 
діяльність Наукового 
товариства імені 
Шевченка у Львові 
(1873-1939 рр.), спец. 
13.00.01  Загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки  (2020)

153588 Стахів Марія 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018015, 
виданий 

12.03.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043214, 
виданий 

30.06.2015

10 Культура 
наукової 
діяльності 

Стахів М.О. 
Формування 
комунікативного 
компонента 
професійної 
компетентності 
педагога в умовах 
ступеневої вищої 
освіти / Підготовка 
вчителя-філолога у 
педагогічному ВНЗ: 
монографія / за ред. 
В. Мельничайка, Л. 
Струганець: Тернопіль 
: Осадца Ю.Б. ; 2017. – 
420 с. – С. 150-167. 
http://dspace.tnpu.edu.
ua › Monogr_Melnuch 

Stakhiv Maria, Boiko 
Halyna. Sociocultural 
Сomponent of 
Teachers’ Professional 
Competence // Journal 
of Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University. Scientific 
Edition: Series of Social 
and Human Sciences» 
(Vol. 4, No. 1 (2017), 
84-87.– р. 84-89. 
https://journals.pnu.ed
u.ua › v... 
М.Стахів. 
Соціокультурна 
мобільність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога/ Марія 
Стахів // Молодий 
вчений. — 2017. — № 
3. – С. 474-479. 
http://molodyvcheny.in
.ua/files/journal/2017/



3/111.pdf
Стахів М. Система 
концентрації як 
основа мозкової атаки 
у дискурсі 
педагогічної школи 
академіка Н.Г. 
Ничкало / 
М.Якубовська, 
М.Стахів // Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах, 2019. № 66. 
Т. 2. – С. 181-185. 
(фахове видання 
України) 
http://pedagogy-
journal.kpu.zp.ua/archi
ve/2019/66/part_2/38.
pdf 
Стахів М. Система 
аксіологічних засад в 
архетипі поєднання 
науки та практики 
життя – ІОД НАПН 
України / 
М.Якубовська, 
М.Стахів // Освіта та 
розвиток обдарованої 
особистості, 2019.  №4 
(75). – С. 105-110. 
(фахове видання 
України) 
http://otr.iod.gov.ua/i
mages/pdf/2019/4/15.p
df 
Стахів М. Структура 
культурологічної 
компетентності 
студентів закладів 
вищої освіти у 
дискурсі сучасної 
людиноцентричної 
педагогіки / 
М.Якубовська, М. 
Стахів // Вісник 
Національного 
університету 
«Чернігівський 
колегіум» імені 
Т.Г.Шевченка.  2019.  
Випуск 5 (161). – С. 
241-245.
(фахове видання 
України) 
https://visnyk.chnpu.e
du.ua/pednauk-2019/ 

59671 Заячук Юлія 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
державний 
університет 

імені Ю. 
Федьковича, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання

17 Сучасна 
світова 
університетськ
а освіта 

Наукові праці: 1. 
Zayachuk Yu. Higher 
Education 
Development: 
Integration of the 
Ukrainian Higher 
Education System into 
European and World 
Educational Space // 
RIDRU Collection: 
Research Initiative on 
the Democratic Reform 
of Ukraine. – 
Edmonton: University 
of Alberta, 2020. – С. 
17–30. (Peer reviewed 
article).
 2. Заячук Ю. Д. 
Інтернаціоналізація 
як складова діяльності 
університету та її роль 
у сучасній динаміці 
вищої освіти // 



Український 
педагогічний журнал. 
– 2020. – № 4. – С. 
34–44. (Фахове 
видання). 
3. Заячук Ю. Д. Місія 
університету в 
суспільстві: 
формування 
університетської 
традиції та сучасні 
виклики // 
Педагогічний дискурс. 
– 2020. – Вип. 29. – С. 
38–50. (Фахове 
видання). 
4. Заячук Ю. Д. 
Сучасна світова 
динаміка вищої 
освіти: експертна 
оцінка ризиків // 
Pedagogika XXVII, № 
2, Prace Naukowe 
Uniwersytetu 
Humanistyczno-
Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w 
Częstochowie, pod 
redakcją K. 
Rędzińskiego, M. 
Łapota. – Częstochowa, 
2018. – С. 119–131. 
(Index Copernicus, 
ERIHPlus).
 5. Заячук Ю. Д. 
Європейська реформа 
освітнього 
менеджменту: 
експертна та 
управлінська складові 
// Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору. – 
Т. ІІ (80). – К.: Гнозис, 
2018. – С.215–224. 
(Фахове видання). 
6. Заячук Ю. Д. 
Сучасна світова 
реальність вищої 
освіти: можливості та 
ризики // Динаміка 
освітніх процесів та 
підготовка майбутніх 
фахівців у системі 
вищої освіти: 
відповідь на сучасні 
суспільні запити: 
колективна 
монографія; за заг. 
ред. Д. Д. Герцюка та 
Ю. Д. Заячук. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – C. 11–
29. (Розділ у 
колективній 
монографії).
Стажування: 
University of Turku, 
Finland (Department of 
Education, Faculty of 
Education), 
Університет Турку, м. 
Турку, Фінляндія 
(кафедра педагогіки, 
факультет освіти), 
травень 2017 р. в 
рамках програми 
Erasmus+ KA 1: 
International Credit 



Mobility, Staff mobility 
for Teaching, 
Міжнародна кредитна 
мобільність для 
викладачів. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах: 1. 
Науковий проект 
«Сучасні реформи 
вищої освіти: 
глобальні тенденції і 
адаптація до місцевих 
умов», 
Гумбольдтський 
університет, м. Берлін, 
Німеччина (Інститут 
освітніх наук, Центр 
порівняльної освіти) в 
рамках міжуніверс. 
угоди, 2015 р. 2. Член 
групи «Higher 
education reform» 
(«Реформа вищої 
освіти») дослідного 
проекту «Research 
initiative on democratic 
reforms in Ukraine», 
Альбертський 
університет, м. 
Едмонтон, Канада, 
2015–2016. 3. 
Іноземний член 
експертної групи 
Центру розвитку 
якості освіти 
Університету 
прикладних наук, м. 
Мюнстер, Німеччина, 
DAAD, 2019–2020. 
Організаційна робота: 
1. Науковий керівник 
науково-дослідної 
теми кафедри 
загальної та 
соціальної педагогіки 
ЛНУ імені Івана 
Франка «Динаміка 
сучасних освітніх 
процесів в Україні та 
за кордоном: 
порівняльний аналіз» 
(термін виконання 
2013–2017 роки). 2. 
Координатор 
студентської 
міжнародної 
академічної 
мобільності 
факультету 
педагогічної освіти. 3. 
Керівник наукового 
семінару кафедри 
загальної педагогіки 
та педагогіки вищої 
школи.

216202 Павлюк 
Володимир 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Хімічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 000696, 

виданий 
21.09.1993, 

Диплом 
кандидата наук 

XM 020899, 
виданий 

13.09.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004435, 
виданий 

27 Методологія 
підготовки 
наукової 
публікації

Лауреат державної 
премії України в 
галузі науки і техніки. 
Заслужений професор 
Львівського 
національного 
Університету імені 
Івана Франка. 
Співавтор 3 наукових 
монографій, співавтор 
навчального 
посібника з грифом 
МОН, 16 навчально- 
методичних 



09.10.1996, 
Атестат 

професора 
ПPAC 000096, 

виданий 
23.12.1999

посібників, 325 статей, 
тез 334 доповідей, 1 
патенту, зокрема:
1. V. Pavlyuk, W. 
Ciesielski, D. Kulawik, 
N. Pavlyuk, G. Dmytriv. 
Structural and 
enhanced hydrogen 
storage properties of 
Li12Mg3Si3Al phase. 
Acta Crystallographica 
Section C Structural 
Chemistry, 2021. Vol. 
77 (5). P. 227-234.
2. V. Pavlyuk, A. 
Balińska, B. 
Rożdżyńska-Kiełbik, N. 
Pavlyuk, G. Dmytriv, A. 
Stetskiv, S. Indris, B. 
Schwarz, H. Ehrenberg. 
New maximally 
disordered-High 
entropy intermetallic 
phases (MD-HEIP) of 
the Gd1-xLaxSn2-
ySbyMz (M= Li, Na, 
Mg): Synthesis, 
structure and some 
properties. Journal of 
Alloys and Compounds, 
2020. Vol. 838. P. 
155643.
3. I. Oshchapovsky, S. 
Lidin, V. Pavlyuk β-
Li2Zn5: A Low 
Symmetric Polar 
Intermetallic 
Compound. Inorganic 
Chemistry. 2019. Vol. 
58. P. 12590-12600. 
4. V. Pavlyuk, W. 
Ciesielski, N. Pavlyuk, 
D. Kulawik, M. Szyrej, 
B. Rozdzynska-Kielbik, 
V. Kordan. 
Electrochemical 
hydrogenation of 
Mg76Li12Al12 solid 
solution phase. Ionics. 
2019. Vol. 25(6). P. 
2701-2709. 
5. V. Pavlyuk, D. 
Kulawik, W. Ciesielski, 
N. Pavlyuk, G. Dmytriv, 
New quaternary carbide 
Mg1.52Li0.24Al0.24C0.
86 as a disorder 
derivative of the family 
of hexa¬gonal close-
packed (hcp) structures 
and the effect of 
structure modification 
on the electrochemical 
behaviour of the 
electrode, Acta 
Crystallographica 
Section C-Structural 
Chemistry, 74 (2018) 
360–365.
• Член редакційної 
колегії журналу 
“Chemistry of Metals 
and Alloys”. 
• Член наукового 
комітету XXI та ХХІІ 
International Seminar 
on Physics and 
Chemistry of Solids and 
Advanced Materials 
(June 10-13, 2018, 
Częstochowa, Poland; 



17-19 червня, 2021, 
Україна, Львів); XIV 
International 
Conference on Crystal 
Chemistry of 
Intermetallic 
Compounds (Lviv, 
Ukraine September 22-
26, 2019).
• Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д.35.051.10. Член 
секції за фаховим 
напрямом 
«Енергетика та 
енергоефективність» 
Наукової ради МОН 
України.  (до 2019).
• Член секції за 
фаховим напрямом 
„Хімія” Наукової ради 
МОН України.
• Член секції Науково-
технічної ради МОН 
України з питань 
формування та 
виконання 
державного 
замовлення на 
науково-технічну 
продукцію за 
пріоритетним 
напрямом розвитку 
науки і техніки „Нові 
речовини і 
матеріали”.
• Експерт конкурсу з 
відбору проектів, що 
фінансуються за 
рахунок грантової 
підтримки 
Національного фонду 
досліджень України.

43819 Яремчук 
Наталія 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Гнатюка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання

6 Педагогічна 
майстерність 
викладача 
вищої школи

1.Яремчук Н. 
Психолого-
педагогічні 
компетенції як 
складова професійної 
підготовки фахівців 
непедагогічних 
спеціальностей / 
Наталія Яремчук // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. - 2016. - 
Вип. 30. - С. 119-129. 
DOI: 
file:///C:/Users/DELL/
Downloads/4802-
9690-1-PB.pdf (фахове 
видання України). 
2. Яремчук Н. 
Формування 
міжособистісної 
довіри у студентів 
ВНЗ в умовах 
освітнього середовища 
/ Н. Яремчук // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. - 2016. - 
Вип. 31. - С. 19-28. 
DOI: 
file:///C:/Users/DELL/
Downloads/8064-
15856-2-PB.pdf  
(фахове видання 
України). 
3. Яремчук Н. Я. 
Теоретико-педагогічні 
засади формування 



наукового потенціалу 
приватних вищих 
навчальних закладів в 
Україні (90-ті роки ХХ 
- поч.. ХХІ ст.) / Н. Я. 
Яремчук // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна. - 2017. - 
Вип. 32. - С. 93-101. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vpe.2017.32.8125.  
(фахове видання 
України). 
4. Яремчук Н. Я. 
Особливості змін у 
підготовці наукових та 
науково-педагогічних 
кадрів в Україні/ Н. Я. 
Яремчук // Матеріали 
звітних наукових 
конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2017. – Вип. 
2. – С. 161–163. 8. 
Яремчук Н. Я. Роль 
«довіри» у 
формуванні 
міжособистісних 
компетенцій студентів 
вищого закладу 
освіти: гендерний 
аспект / Н. Я. Яремчук 
// Розвиток 
української та 
польської освіти і 
педагогічної думки 
(ХІХ-ХХІ ст.). т. 
5. Жіноча освіта і 
просвітництво в 
Україні та Польщі 
(кінець ХІХ - початок 
ХХ ст.) : зб. наук. пр. / 
За ред. Д. Герцюка і 
І.Мищишин. Львів: 
Видавництво 
Львівського 
національного 
університету ім. І. 
Франка, 2018.- С.218-
234. 
6. Яремчук Н. Я. 
Історичний контекст 
підготовки докторів 
філософії (PhD) у 
галузі освіти в країнах 
Європейського Союзу/ 
Н. Я. Яремчук // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2018. – Вип. 
3. – С. 177–182. 10. 
Яремчук Н. Я. 
Критерії якості в 
академічній професії: 
винагорода і 
контракти // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 



Франка, 2019. – Вип. 
4. – С.177-17
7. Яремчук Н. Я. 
Критерії оцінки 
академічної професії / 
Н. Я. Яремчук // Тези 
доповідей 
міжнародної наукової 
конференції 
«Теоретичні та 
практичні аспекти 
формування 
освітнього простору 
інституційного рівня: 
світовий і вітчизняний 
вимір. – Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2019. – Вип. 4. – 
С.208-210. 
8. Яремчук Н. Я. 
Теоретичні аспекти 
формування 
освітнього стартапу / 
Н. Я. Яремчук // 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2020. – Вип. 
5. – С. 161–164.
9. Основи 
педагогічної 
майстерності: наук.-
метод. посібник / 
упоряд. Наталія 
Мачинська, Анна 
Федорович, Наталія 
Яремчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 286 с. 
https://pedagogy.lnu.e
du.ua/wp-
content/uploads/2015/
05/Osnovy-ped-
maysternosti-Navch.-
posibnyk.pdf2020.pdf 
Наукова діяльність: 
1) 2017 р. – учасниця 
семінарів-тренінгів в 
рамках міжнародного 
проекту Еразмус + 
«Удосконалення 
практико-
орієнтованої 
підготовки викладачів 
професійної освіти і 
навчання» (ITE-VET). 
2) 2020 р. – курси 
«Цифрові компетенції 
в освіті» у ЛНУ імені 
Івана Франка, 
Свідоцтво 
№01467243/02668-
20, лютий, 2020 р. 
3) 2020-2021 р.р. – 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» у ЛНУ 
імені Івана Франка, 
Свідоцтво СВ № 
02070987/000125-21, 
01 жовтня 2020 р.- 23 
січня 2021 р. (6 
кредитів)

145111 Біляковська 
Ольга 

Доцент, 
Основне 

Факультет 
педагогічної 

Диплом 
спеціаліста, 

14 Науково-
методичні 

Відповідність 
наукового ступеня та 



Орестівна місце 
роботи

освіти Львівський 
ордена Леніна 

державного 
університету 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  

основи змісту 
професійної 
освіти

вченого звання. 
Система забезпечення 
якості професійної 
підготовки майбутніх 
учителів у Республіці 
Польща та в Україні: 
порівняльний аналіз : 
монографія / за ред. 
С. О. Сисоєвої. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. 440 с. 
ISBN: 978-617-10-
0570-9
Якість освітнього 
процесу як чинник 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки майбутніх 
учителів. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету ім. Івана 
Франка. 2020. Вип. 
28. Т. 1. С. 159–165. 
http://www.aphn-
journal.in.ua/28-1-
2020 Quality 
professional training as 
the basis of successful 
professional 
pedagogical activity of a 
future teacher. 
Vzdelávanie a 
Spoločnosť V / Eds. R. 
Bernátová, T. 
Nestorenko. Prešov: 
Prešovská univerzita v 
Prešove, 2020. S. 148-
154. URL: http://tsh-
journal.com/ru/main/ 
(http://tsh-
journal.com/ru/archive
/) Система 
внутрішнього 
забезпечення якості 
університету як основа 
якісної професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів у Республіці 
Польща. Інноваційна 
педагогіка. Одеса, 
2019. Вип. 14. Т. 1. С. 
33–37. 
http://dspace.pnpu.edu
.ua/handle/123456789/
13706 
Концептуалізація 
якості підготовки 
майбутніх вчителів в 
системі професійної 
освіти Республіки 
Польща. 
Педагогічний 
дискурс: зб. наукових 
праць. Хмельницький, 
2019. Вип. 27. С. 28–
34. 
http://ojs.kgpa.km.ua/i
ndex.php/peddiscourse
/article/view/1018/938 
Harmonization of 
pedagogical theory and 
methodological 
knowledge as an 
important constituent 
of qualitative 



professional training of 
future teachers. Kultura 
– Przemiany – 
Edukacja. Edukacja. T. 
VII. Myśl o 
wychowaniu. Teorie i 
zastosowania 
edukacyjne. Rzeszów, 
2019. S. 174–183. DOI: 
10.15584/kpe.2019.7.12
Вища освіта: шлях до 
забезпечення якості. 
Інноваційна 
педагогіка. Одеса, 
2019. Вип. 10. Т. 1. С. 
93–96. 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
19/10/part_1/10-
1_2019.pdf Системний 
підхід до 
забезпечення якості 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів. Науковий 
часопис НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ, 2019. Вип. 70. С. 
27–30. 
http://chasopys.ps.npu.
kiev.ua/archive/70-
2019/70-2019.pdf The 
modern forms of 
education in the 
professional training of 
future teachers. The 
scientific heritage. 
2019. No 41. P 4. S. 15–
17. URL: http://tsh-
journal.com/ru/main/ 
Professional training of 
a modern teacher of 
natural and 
mathematical sciences: 
quality focus. 
Sustainable Education 
as Way of bringing 
People Together – 
Multiple Stories from 
Europe / eds. V. 
Haluzyak, R. Kucha, A. 
Vykhrusch. Łódź: 
Wydaw. Społecznej 
Akademii Nauk, 2018. 
S. 183–202. ISBN: 978-
83-64971-50-1 
Проблема якості 
освіти в контексті 
вимог 
євроінтеграційних 
процесів. Prace 
naukowe Akademii im. 
J. Długosza w 
Częstochowie. Rocznik 
Polsko-Ukrainski. 
Częstochowa–Lwów, 
2017. Т. XIХ. S. 385–
392. 
http://bu.ujd.edu.pl/wy
dawnictwo/rocznik_19.
pdf

175194 Мачинська 
Наталія 
Ігорівна

Професор, 
Суміщення

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003030, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

16 Теоретико-
методологічні 
основи 
професійної 
освіти

Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання. 
Наукове керівництво 
здобувачами, які 
одержали документи 
про присудження 



ДK 040078, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028079, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
002467, 
виданий 

09.02.2021

наукових ступенів 
кандидата 
педагогічних наук:
- Бойко Галина 
Олегівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2018 
р.
- Любінська Орися 
Іванівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2018 
р.
- Хлипавка Галина 
Григорівна, 
спеціальність 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти, 
захист відбувся у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.874.03 
Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, 2019 
р.

1. Challenges to Manage 
the Educational Process 
in the HEI during the 
Pandemic / M. 
Dzikovska, N. 
Machynska // Revista 
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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

ПРН-4. 
Здійснювати 
критичний аналіз 
наукових методів 
пізнання та 
можливостей їх 
застосування в 
освітньому процесі.

Моделювання та 
діагностування 
науково-педагогічних 
досліджень

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

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, 
тестування, виконання 
індивідуально-наукового 
проєкту «Мій науково-
професійний портрет», 
іспит.

Формування 
системного науково-
професійного 
мислення

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
проблемних ситуацій, 
робота в групах, методи 
контролю і самоконтролю: 
тестування, усне і письмове 
опитування.

Усне і письмове опитування, 
тестування, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальний проєкт, 
вирішення кейсу 
проблемно-пошукових 
завдань, письмовий іспит.

Науково-методичні 
основи змісту 
професійної освіти

Лекція, евристична бесіда, 
бесіда, пояснення, 
інтерактивні методи 
навчання, мультимедійна 
презентація, методи 
контролю та самоконтролю

Семінарські, практичні 
заняття; самостійна робота 
(есе); іспит.

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

Підготовка та проведення 
лекційного, семінарського, 
практичного занять; 
розробка завдань для 
самостійної роботи 
студентів, модульного 
контролю; підготовка 
навчально-методичного 
забезпечення проведення 
занять  з дисциплін, 
залікових робіт, іспитів; 
підготовка та звіт 
проходження педагогічної 
практики; 
диференційований залік.

Освітологія Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 

Виконання індивідуальних 
завдань, відповіді на 
семінарсько-практичних 



групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів.

заняттях, укладання 
словника, виконання 
тестових завдань, залік.

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»), 
проблемно-пошукові 
методи, ситуативне 
моделювання, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод проєктів і їх 
презентацій, метод усного 
опитування.

Усне опитування, дискусії, 
завдання для 
самооцінювання, доповіді на 
семінарських заняттях, 
індивідуальні завдання, 
співбесіда з лектором, 
екзамен.

Науковий семінар Пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в парах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Поточне опитування, 
тестування, самостійна 
робота, виконання 
індивідуальних завдань, 
аналіз публікацій різних 
наукових видань, 
диференційований залік.

Педагогічна 
антропологія

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

Практичні заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
тестування, есе, презентації, 
іспит.

ПРН-11. Володіти 
методикою та 
методологією 
організації 
освітнього процесу 
та наукових 
долсдіжень у галузі 
професійної освіти.

Формування 
системного науково-
професійного 
мислення

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
проблемних ситуацій, 
робота в групах, методи 
контролю і самоконтролю: 
тестування, усне і письмове 
опитування.

Усне і письмове опитування, 
тестування, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальний проєкт, 
вирішення кейсу 
проблемно-пошукових 
завдань, письмовий іспит.

Науково-методичні 
основи змісту 
професійної освіти

Лекція, евристична бесіда, 
бесіда, пояснення, 
інтерактивні методи 
навчання, мультимедійна 
презентація, методи 
контролю та самоконтролю.

Семінарські, практичні 
заняття; самостійна робота 
(есе); іспит.

Науковий семінар Пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в парах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Поточне опитування, 
тестування, самостійна 
робота, виконання 
індивідуальних завдань, 
аналіз добірки матеріалів, 
аналіз публікацій різних 
наукових видань, 
диференційований залік.



Теоретико-
методологічні основи 
професійної освіти

Пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в парах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування, поточне, 
підсумкове тестування, 
самостійна робота, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань, 
іспит.

Моделювання та 
діагностування 
науково-педагогічних 
досліджень

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

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, 
тестування, виконання 
індивідуально-наукового 
проєкту «Мій науково-
професійний портрет», 
іспит.

Педагогічна 
антропологія

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

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, 
тестування, виконання 
індивідуально-наукового 
проєкту «Мій науково-
професійний портрет», 
іспит.

ПРН-10. Визначати 
оптимальні шляхи 
конструктивного 
розв’язання 
комунікативних 
задач та завдань, 
пов’язаних із 
особистісним і 
професійним 
розвитком і 
самореалізацією.

Підготовка науково-
інноваційного проєкту

Лекції, жанрово-базований 
підхід до оволодіння 
форматом наукового 
проекту, колаборативне 
навчання у вигляді групових 
дискусій.

Науковий проєкт, 
мультимедійна презентація, 
усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, залік.

Психологія вищої 
школи

Лекції, презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, робота з тестовими 
та іншими діагностичними 
методиками тощо)

Усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, індивідуальне 
завдання «Опанування 
роботи з тестом «Навчальні 
стилі» (А. Кольб), залік.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (мозковий штурм, 
дискусії, рольові та 
симуляційні ігри, кейс-
метод, аналіз ситуацій), 
виконання індивідуальних 
завдань, написання 
проєктів, методи контролю і 
самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування на практично-
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєкту, 
вирішення кейс-завдань, 
іспит.

Педагогічна 
майстерність 

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування,  

Усне і письмове опитування, 
тестування, письмове 



викладача вищої 
школи

демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання  
пізнавального  інтересу,  
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 
методи контролю і 
самоконтролю.

виконання завдань для 
самостійної роботи, іспит 
(тестові завдання).

Культура наукової 
діяльності 

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

Семінарські заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит.

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

Відвідування лекцій та 
семінарських / практичних 
занять викладачів, 
спостереження за 
професійної діяльністю 
викладачів кафедри; 
підготовка та проведення 
лекційного, семінарського, 
практичного занять; участь 
у засіданнях кафедри, у 
роботі методологічних 
семінарів кафедри; 
диференційований залік.

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

Виконання індивідуальних 
завдань, відповіді на 
семінарсько-практичних 
заняттях, укладання 
словника, виконання 
тестових завдань, залік.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-
базований підхід до 
оволодіння провідними 
форматами науково-
академічного спілкування, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій та 
виконання спільних 
проектів, підготовка 
мультимедійних 
презентацій.

Письмові роботи: есе, тези 
доповіді, наукова стаття, 
тексти наукової доповіді, 
іспит у формі наукової 
конференції.

ПРН-1. 
Пояснювати 
основні 
інформаційні 
процеси для себе і в 
середовищі, 
знаходити 
інформацію та 
зберігати її, 
розробляти 
алгоритми, 

Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентації, лекції Поточний контроль – 
робота на лабораторних 
заняттях.
Підсумковий контроль – 
опитування, залік.

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

Лекції, практичні заняття, 
презентації, інтерактивні 
методи. 

Усні та письмові відповіді на 
практичних заняттях, творчі 
роботи, есе, науково-
дослідний проєкт, 
виконання індивідуальних 



створювати 
інформаційні 
продукти.

завдань, підготовка проєктів 
відповідних документів 
(договори, позовні заяви 
тощо), підготовка позовних 
заяв, модульний контроль, 
залік.

Інновації та 
підприємництво

Лекції з використанням 
мультимедійного проєктора 
та програми Power Point, 
інтерактивні методи 
(методи генерування 
інноваційних ідей, робота в 
проєктних групах, дискусії, 
обговорення проблемних 
ситуацій), підготовка опису 
бізнес-моделі потенційного 
стартапу.

Обговорення дискусійних та 
проблемних питань на 
практичних заняттях, 
самостійна робота, робота в 
групах та представлення 
результатів, індивідуальне 
завдання, залік.

Науковий семінар Пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в парах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Поточне опитування, 
тестування, самостійна 
робота, виконання 
індивідуальних завдань, 
аналіз добірки матеріалів, 
аналіз публікацій різних 
наукових видань, 
диференційований залік.

ПРН-2. 
Конструювати та 
безпечно 
взаємодіяти з 
учасниками 
освітнього процесу 
у ЗВО.

Підготовка науково-
інноваційного проєкту

Лекції, жанрово-базований 
підхід до оволодіння 
форматом наукового 
проекту, колаборативне 
навчання у вигляді групових 
дискусій.

Науковий проєкт, 
мультимедійна презентація, 
усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, залік.

Психологія вищої 
школи

Лекції, презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, робота з тестовими 
та іншими діагностичними 
методиками тощо)

Презентація «Чого і як я 
можу навчити інших» або 
відеоматеріал практичного 
заняття/лекції; 
індивідуальне завдання 
«Опанування роботи з 
тестом «Навчальні стилі» 
(А. Кольб); усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, залік.

Інноваційні процеси в 
професійній освіті

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

Усне та письмове 
опитування, написання есе, 
виконання індивідуальних 
завдань, проєктів, поточне 
та підсумкове тестування, 
підготовка наукової 
публікації (статті, тези 
доповідей), контрольні 
заміри знань, іспит.

Сучасна світова 
університетська освіта 

Лекція,  бесіда,  дискусія,  
інтерактивні  методи  
(робота  в мікрогрупах,  
мозковий  штурм,  «снігова  
куля»),  наочні  методи 
навчання (презентації, 
таблиці, структурно-логічні 
схеми), кейс-метод, 
навчально-науковий 
індивідуальний проект.

Виконання навчально-
наукового індивідуального 
проекту, усне та письмове 
опитування, поточне та 
підсумкове тестування, 
контрольні заміри знань, 
іспит.

Історія розвитку 
професійної освіти 

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні (лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака); наочні 
(презентації, таблиці, 

Виступи з доповідями, 
повідомленнями, 
доповненнями на 
семінарських заняттях, 
виконання завдань 
самостійної роботи (теми 
1,2,3,4,6,8), поточне 



структурно-логічні схеми). тестування, підсумкове 
контрольне тестове 
опитування, іспит.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (мозковий штурм, 
дискусії, рольові та 
симуляційні ігри, кейс-
метод, аналіз ситуацій), 
виконання індивідуальних 
завдань, написання 
проєктів, методи контролю і 
самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування на практично-
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєкту, 
вирішення кейс-завдань, 
іспит.

Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування,  
демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання  
пізнавального  інтересу,  
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 
методи контролю і 
самоконтролю.

Усне і письмове опитування, 
тестування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи, іспит 
(тестові завдання).

Культура наукової 
діяльності 

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

Семінарські заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит.

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

Відвідування лекцій та 
семінарських / практичних 
занять викладачів, 
спостереження за 
професійної діяльністю 
викладачів кафедри; 
підготовка та проведення 
лекційного, семінарського, 
практичного занять; 
розробка завдань для 
самостійної роботи 
студентів, модульного 
контролю; підготовка 
навчально-методичного 
забезпечення проведення 
занять  з дисциплін, 
залікових робіт, іспитів; 
участь у засіданнях кафедри, 
у роботі методологічних 
семінарів кафедри; 
диференційований залік.

ПРН-3. 
Демонструвати 
знання, 
закономірності і 
принципи 
організації 
освітнього процесу, 
прогнозування 
результатів 
планування 
освітнього процесу.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (мозковий штурм, 
дискусії, рольові та 
симуляційні ігри, кейс-
метод, аналіз ситуацій), 
виконання індивідуальних 
завдань, написання 
проєктів, методи контролю і 
самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування на практично-
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєкту, 
вирішення кейс-завдань, 
іспит.

Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування,  
демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання  
пізнавального  інтересу,  
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 

Усне і письмове опитування, 
тестування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи, іспит 
(тестові завдання).



методи контролю і 
самоконтролю.

Культура наукової 
діяльності 

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

Семінарські заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит.

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

Відвідування лекцій та 
семінарських / практичних 
занять викладачів, 
спостереження за 
професійної діяльністю 
викладачів кафедри; 
підготовка та проведення 
лекційного, семінарського, 
практичного занять; 
розробка завдань для 
самостійної роботи 
студентів, модульного 
контролю; підготовка 
навчально-методичного 
забезпечення проведення 
занять  з дисциплін, 
залікових робіт, іспитів; 
участь у засіданнях кафедри, 
у роботі методологічних 
семінарів кафедри; 
диференційований залік.

Історія розвитку 
професійної освіти 

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні (лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака); наочні 
(презентації, таблиці, 
структурно-логічні схеми).

Виступи з доповідями, 
повідомленнями, 
доповненнями на 
семінарських заняттях, 
виконання завдань 
самостійної роботи (теми 
1,2,3,4,6,8), поточне 
тестування, підсумкове 
контрольне тестове 
опитування, іспит.

Сучасна світова 
університетська освіта 

Лекція,  бесіда,  дискусія,  
інтерактивні  методи  
(робота  в мікрогрупах,  
мозковий  штурм,  «снігова  
куля»),  наочні  методи 
навчання (презентації, 
таблиці, структурно-логічні 
схеми), кейс-метод, 
навчально-науковий 
індивідуальний проект.

Виконання навчально-
наукового індивідуального 
проекту, усне та письмове 
опитування, поточне та 
підсумкове тестування, 
контрольні заміри знань, 
іспит.

Інноваційні процеси в 
професійній освіті

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

Усне та письмове 
опитування, написання есе, 
виконання індивідуальних 
завдань, проєктів, поточне 
та підсумкове тестування, 
підготовка наукової 
публікації (статті, тези 
доповідей), контрольні 
заміри знань, іспит.

Психологія вищої 
школи

Лекції, презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, робота з тестовими 
та іншими діагностичними 

Усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, презентація «Чого 
і як я можу навчити інших» 
або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції, 
залік.



методиками тощо)
Підготовка науково-
інноваційного проєкту

Лекції, жанрово-базований 
підхід до оволодіння 
форматом наукового 
проекту, колаборативне 
навчання у вигляді групових 
дискусій.

Науковий проєкт, 
мультимедійна презентація, 
усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, залік.

ПРН-9. 
Аргументувати 
своє бачення 
спрямованості 
професійної 
діяльності фахівця 
наук про освіту.

Педагогіка вищої 
школи

Інтерактивна лекція, бесіда, 
дискусія, діалог, аналіз 
педагогічних ситуацій, кейс-
метод, мозкова атака, 
виконання ділових і 
сюжетно-рольових вправ, 
ігор, практичних завдань 
шляхом застосування різних 
форм навчально-
пізнавальної діяльності 
студентів (індивідуальної, 
парної, групової, 
колективної).

Участь і виступи на 
семінарських заняттях; 
підготовка індивідуального 
навчально-дослідного 
завдання – концепція 
власної
педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи, 
залік.

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

Виконання індивідуальних 
завдань, відповіді на 
семінарсько-практичних 
заняттях, укладання 
словника, виконання 
тестових завдань, залік.

Теоретико-
методологічні основи 
професійної освіти

Пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в парах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування, поточне, 
підсумкове тестування, 
самостійна робота, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань, 
іспит.

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки), дискусія.

Письмові та презентаційні 
роботи, виконання творчого 
індивідуального завдання, 
підготовка наукової статті, 
залік.

Педагогічна 
антропологія

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

Практичні заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
тестування, есе, презентації, 
іспит.

Моделювання та 
діагностування 
науково-педагогічних 
досліджень

Лекція, евристична бесіда, 
пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
метод «Прес», кейс-метод), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
розв’язування вправ і задач, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю, 

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, 
тестування, виконання 
індивідуально-наукового 
проєкту «Мій науково-
професійний портрет», 
іспит.



презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань.

Формування 
системного науково-
професійного 
мислення

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
проблемних ситуацій, 
робота в групах, методи 
контролю і самоконтролю: 
тестування, усне і письмове 
опитування.

Усне і письмове опитування, 
тестування, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальний проєкт, 
вирішення кейсу 
проблемно-пошукових 
завдань, письмовий іспит.

Науково-методичні 
основи змісту 
професійної освіти

Лекція, евристична бесіда, 
бесіда, пояснення, 
інтерактивні методи 
навчання, мультимедійна 
презентація, методи 
контролю та самоконтролю

Семінарські, практичні 
заняття; самостійна робота 
(есе); іспит.

ПРН-5. 
Використовувати 
інновації в 
професійній 
діяльності; 
застосовувати 
різні підходи до 
розв’язання 
проблем у 
професійній 
педагогічній 
діяльності.

Інноваційні процеси в 
професійній освіті

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

Усне та письмове 
опитування, написання есе, 
виконання індивідуальних 
завдань, проєктів, поточне 
та підсумкове тестування, 
підготовка наукової 
публікації (статті, тези 
доповідей), контрольні 
заміри знань, іспит.

Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентації, лекції. Поточний контроль – 
робота на лабораторних 
заняттях.
Підсумковий контроль – 
опитування, залік.

Інтелектуальна 
власність і трансфер 
технологій

Лекції, практичні заняття, 
презентації, інтерактивні 
методи. 

Відповіді на практичних 
заняттях, творчі роботи, есе, 
науково-дослідний проєкт, 
виконання індивідуальних 
завдань, підготовка проєктів 
відповідних документів 
(договори, позовні заяви 
тощо), підготовка позовних 
заяв, модульний контроль, 
залік.

Інновації та 
підприємництво

Лекції з використанням 
мультимедійного проєктора 
та програми Power Point, 
інтерактивні методи 
(методи генерування 
інноваційних ідей, робота в 
проєктних групах, дискусії, 
обговорення проблемних 
ситуацій), підготовка опису 
бізнес-моделі потенційного 
стартапу.

Обговорення дискусійних та 
проблемних питань на 
практичних заняттях, 
самостійна робота, робота в 
групах та представлення 
результатів, індивідуальне 
завдання, залік.

Сучасна світова 
університетська освіта 

Лекція,  бесіда,  дискусія,  
інтерактивні  методи  
(робота  в мікрогрупах,  
мозковий  штурм,  «снігова  
куля»),  наочні  методи 
навчання (презентації, 
таблиці, структурно-логічні 
схеми), кейс-метод, 
навчально-науковий 
індивідуальний проект.

Виконання навчально-
наукового індивідуального 
проекту, усне та письмове 
опитування, поточне та 
підсумкове тестування, 
контрольні заміри знань, 
іспит.

Історія розвитку 
професійної освіти 

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні (лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака); наочні 
(презентації, таблиці, 
структурно-логічні схеми).

Виступи з доповідями, 
повідомленнями, 
доповненнями на 
семінарських заняттях, 
виконання завдань 
самостійної роботи (теми 
1,2,3,4,6,8), поточне 
тестування, підсумкове 



контрольне тестове 
опитування, іспит.

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

Підготовка та проведення 
лекційного, семінарського, 
практичного занять; 
розробка завдань для 
самостійної роботи 
студентів, модульного 
контролю; підготовка 
навчально-методичного 
забезпечення проведення 
занять  з дисциплін, 
залікових робіт, іспитів; 
диференційований залік.

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

Виконання індивідуальних 
завдань, відповіді на 
семінарсько-практичних 
заняттях, укладання 
словника, виконання 
тестових завдань, залік.

Теоретико-
методологічні основи 
професійної освіти

Пояснення, інструктаж; 
інтерактивні методи (робота 
в парах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
самоспостереження, 
спостереження, методи 
контролю і самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування, поточне, 
підсумкове тестування, 
самостійна робота, 
презентація наукових 
продуктів, виконання 
індивідуальних завдань, 
іспит.

ПРН-6. Визначати 
умови та ресурси 
професійного 
розвитку впродовж 
життя.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (мозковий штурм, 
дискусії, рольові та 
симуляційні ігри, кейс-
метод, аналіз ситуацій), 
виконання індивідуальних 
завдань, написання 
проєктів, методи контролю і 
самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування на практично-
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєкту, 
вирішення кейс-завдань, 
іспит.

Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування,  
демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання  
пізнавального  інтересу,  
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 
методи контролю і 
самоконтролю.

Усне і письмове опитування, 
тестування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи, іспит 
(тестові завдання).

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»), 
проблемно-пошукові 
методи, ситуативне 
моделювання, техніки 
опрацювання дискусійних 
питань, метод усного 
опитування.

Усне опитування, дискусії, 
завдання для 
самооцінювання, доповіді на 
семінарських заняттях, 
індивідуальні завдання, 
співбесіда з лектором, 
екзамен.

Культура наукової 
діяльності 

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 

Семінарські заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит.



(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
методи контролю і 
самоконтролю, презентація 
наукових продуктів, 
виконання індивідуальних 
завдань.

ПРН-7. 
Здійснювати 
моніторинг власної 
педагогічної 
діяльності, 
переосмислювати 
та визначати 
індивідуальні 
професійні 
потреби.

Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування,  
демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання  
пізнавального  інтересу,  
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 
методи контролю і 
самоконтролю.

Усне і письмове опитування, 
тестування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи, іспит 
(тестові завдання).

Інноваційні процеси в 
професійній освіті

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

Усне та письмове 
опитування, написання есе, 
виконання індивідуальних 
завдань, проєктів, поточне 
та підсумкове тестування, 
підготовка наукової 
публікації (статті, тези 
доповідей), контрольні 
заміри знань, іспит.

Сучасна світова 
університетська освіта 

Лекція,  бесіда,  дискусія,  
інтерактивні  методи  
(робота  в мікрогрупах,  
мозковий  штурм,  «снігова  
куля»),  наочні  методи 
навчання (презентації, 
таблиці, структурно-логічні 
схеми), кейс-метод, 
навчально-науковий 
індивідуальний проект.

Виконання навчально-
наукового індивідуального 
проекту, усне та письмове 
опитування, поточне та 
підсумкове тестування, 
контрольні заміри знань, 
іспит.

Історія розвитку 
професійної освіти 

Загальнонаукові методи 
пізнання; словесні (лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
діалог, аналіз педагогічних 
ситуацій, кейс-метод, 
мозкова атака); наочні 
(презентації, таблиці, 
структурно-логічні схеми).

Виступи з доповідями, 
повідомленнями, 
доповненнями на 
семінарських заняттях, 
виконання завдань 
самостійної роботи (теми 
1,2,3,4,6,8), поточне 
тестування, підсумкове 
контрольне тестове 
опитування, іспит.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (мозковий штурм, 
дискусії), виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєктів, методи 
контролю і самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування на практично-
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєкту, іспит.

Культура наукової 
діяльності 

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

Семінарські заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит.

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

Відвідування лекцій та 
семінарських / практичних 
занять викладачів, 
спостереження за 



завдань, проєктів. професійної діяльністю 
викладачів кафедри; 
підготовка та проведення 
лекційного, семінарського, 
практичного занять; 
розробка завдань для 
самостійної роботи 
студентів, модульного 
контролю; підготовка 
навчально-методичного 
забезпечення проведення 
занять  з дисциплін, 
залікових робіт, іспитів; 
диференційований залік.

ПРН-8. Ефективно 
демонструвати 
знання основних 
лінгвістичних 
особливостей 
усного та 
писемного 
мовлення, 
соціокультурні 
реалії та основні 
правила і принципи 
міжкультурного 
спілкування для 
розв’язання 
психолого-
педагогічних 
завдань у галузі 
професійної освіти.

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки), дискусія.

Усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, контрольні заміри 
знань, письмові та 
презентаційні роботи, 
робота в системі Moodle, 
виконання творчого 
індивідуального завдання, 
підготовка наукової статті, 
залік

Педагогіка вищої 
школи

Загальнонаукові методи 
пізнання:
- словесні – інтерактивна 
лекція, пояснення, бесіда, 
дискусія, діалог, аналіз 
педагогічних ситуацій, кейс-
метод, мозкова атака;
- наочні – ілюстрування 
лекційного матеріалу 
записами на дошці, 
таблицями, схемами;
- практичні – виконання 
ділових і сюжетно-рольових 
вправ, ігор, практичних 
завдань шляхом 
застосування різних форм 
навчально-пізнавальної 
діяльності студентів 
(індивідуальної, парної, 
групової, колективної).

Участь і виступи на 
семінарських заняттях; 
підготовка індивідуального 
навчально-дослідного 
завдання – концепція 
власної
педагогічної діяльності як 
викладача вищої школи, 
залік.

Актуальні проблеми 
освіти дорослих 

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (мозковий штурм, 
дискусії, рольові та 
симуляційні ігри, кейс-
метод, аналіз ситуацій), 
виконання індивідуальних 
завдань, написання 
проєктів, методи контролю і 
самоконтролю.

Усне та письмове 
опитування на практично-
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
індивідуальних завдань, 
написання проєкту, 
вирішення кейс-завдань, 
іспит.

Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування,  
демонстрування, пояснення, 
дискусія, евристична бесіда, 
стимулювання  
пізнавального  інтересу,  
мотивування, розв’язування 
задач, робота в групах, 
методи контролю і 
самоконтролю.

Усне і письмове опитування, 
тестування, письмове 
виконання завдань для 
самостійної роботи, іспит 
(тестові завдання).

Культура наукової 
діяльності 

Лекція, пояснення, 
інструктаж; інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
імітаційно-рольова гра 
(наукова конференція, 
науковий семінар), 
мультимедійна презентація, 
ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
методи контролю і 
самоконтролю, презентація 
наукових продуктів, 

Семінарські заняття, 
самостійна робота, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальні завдання, 
іспит.



виконання індивідуальних 
завдань.

Педагогічна 
антропологія

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

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, 
тестування, виконання 
індивідуально-наукового 
проєкту «Мій науково-
професійний портрет», 
іспит

Моделювання та 
діагностування 
науково-педагогічних 
досліджень

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

Усне і письмове опитування, 
самостійна робота, 
тестування, виконання 
індивідуально-наукового 
проєкту «Мій науково-
професійний портрет», 
іспит.

Формування 
системного науково-
професійного 
мислення

Лекції, мультимедійні 
презентації, ілюстрування, 
демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична 
бесіда, стимулювання 
пізнавального інтересу, 
мотивування, розв’язування 
проблемних ситуацій, 
робота в групах, методи 
контролю і самоконтролю: 
тестування, усне і письмове 
опитування.

Усне і письмове опитування, 
тестування, модульні 
контрольні роботи, 
індивідуальний проєкт, 
вирішення кейсу 
проблемно-пошукових 
завдань, письмовий іспит.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-
базований підхід до 
оволодіння провідними 
форматами науково-
академічного спілкування, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій та 
виконання спільних 
проектів, підготовка 
мультимедійних 
презентацій.

Письмові роботи: есе, тези 
доповіді, наукова стаття, 
тексти наукової доповіді, 
іспит у формі наукової 
конференції.

Психологія вищої 
школи

Лекції, презентації, 
інтерактивні методи 
(демонстраційні вправи, 
ситуаційні вправи, задачі, 
мозковий штурм, синектика, 
дискусії, робота з тестовими 
та іншими діагностичними 
методиками тощо)

Усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, презентація «Чого 
і як я можу навчити інших» 
або відеоматеріал 
практичного заняття/лекції, 
залік.

Науково-методичні 
основи змісту 
професійної освіти

Лекція, евристична бесіда, 
бесіда, пояснення, 
інтерактивні методи 

Семінарські, практичні 
заняття; самостійна робота 
(есе); іспит.



навчання, мультимедійна 
презентація, методи 
контролю та самоконтролю.

Підготовка науково-
інноваційного проєкту

Лекції, жанрово-базований 
підхід до оволодіння 
форматом наукового 
проекту, колаборативне 
навчання у вигляді групових 
дискусій.

Науковий проєкт, 
мультимедійна презентація, 
усне та письмове 
опитування на практичних 
заняттях, залік.

 


