
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 11374 культурологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 034 Культурологія

 
 

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 11374

Назва ОП культурологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 034 Культурологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра теорії та історії культури філософського факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка

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

кафедри історії філософії та кафедра теорії та історії політичної науки 
філософського факультету; кафедра іноземних мов для гуманітарних 
факультетів факультету іноземних мов Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Вул. Університетська, 1 (Україна, місто Львів,  79000).

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 208176

ПІБ гаранта ОП Альчук Марія Павлівна

Посада гаранта ОП Професор кафедри теорії та історії культури

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

mariya.alchuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-853-43-57

Додатковий телефон гаранта ОП +38(063)-490-90-18
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП «Культурологія» розроблено та запроваджено кафедрою теорії та історії культури для підготовки магістрів за 
спеціальністю 034 Культурологія галузі знань 03 Гуманітарні науки, які на аналітичному, експертному, 
комунікативному рівні можуть вирішувати завдання з культурної аналітики, проєктної і дослідницької діяльності в 
царині культури, практично здійснювати критичний аналіз пам’яток культури, розробляти культурні політики і 
забезпечувати культурний менеджмент. Програма поєднує філософську, культурологічну освіти класичного 
університету із практичною сферою культури та прикладними аспектами культурології.

Розробці та впровадженню освітньої програми передували важливі віхи діяльності кафедри. Створена 1991 р. як 
загальноуніверситетська кафедра забезпечувала викладання культурологічних дисциплін на всіх факультетах 
Університету. За ініціативи тодішнього очільника проф. Яртися А.В. 1994 р. кафедра ввійшла до складу 
філософського факультету. Подальша діяльність кафедри (очоленої проф. Кашубою М.В., проф. Мельником В.П., 
доц. Сінькевич О.Б.) спрямована на реалізацію актуального запиту суспільства щодо підготовки фахівців в царині 
культурології.

За ініціативи завідувача кафедри проф. Мельника В.П. (тепер – ректора Університету) у 2003 р. отримано ліцензію 
на підготовку бакалаврів за напрямом 6.020101 Культурологія в галузі знань 0201 Культура і кафедра стала 
випусковою.

Здійснений у 2007 р. перший випуск бакалаврів-культурологів засвідчив зацікавленість випускників у наступному 
другому (магістерському) рівні вищої освіти. В 2008 р. було ліцензовано спеціальність 8.02010101 Культурологія та 
здійснено перший набір студентів-магістрів. У 2013 р. було надано сертифікат про акредитацію освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності Культурологія (НД № 1492495 відповідно до рішення 
Акредитаційної комісії МОН від 27.06.2013 року; протокол № 105). Відповідно до акту узгодження переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 
1565) здійснено перехід до нового переліку та переоформлено сертифікат на спеціальність 034 Культурологія та 
впроваджено відповідну освітню програму на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Відповідно до Стандарту 
вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – 
культурологія наявний (затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 
р. № 803) здійснено коригування ОПП, навчального плану, програм навчальних дисциплін. Пропоновану ОПП з 
урахуванням вимог Стандарту вищої освіти і пропозицій стейкхолдерів введено в дію в оновленій редакції з 
01.09.2021 р. на підставі рішення Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка (протокол від 28 квітня 2021 р. № 8/4).

Проект ОПП «Культурологія» оновлено робочою групою у складі: Альчук М.П. (гаранта ОП), професора, завідувача 
кафедри теорії та історії культури; доц. Дарморіз О.В.; доц. Король Н.М.; доц. Ліщинської-Милян О.І
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2022 - 2023 8 8 0

2 курс 2021 - 2022 6 5 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 11827 Культурологія

другий (магістерський) рівень 11374 культурологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OP Kulturologia.pdf hvTz5h7MztTb/lRmOASyCArbUfRk6BnjzmMZG79n4N0
=

Навчальний план за ОП Navchalnui plan 2021 poky.pdf G6h+IOOb6nZljzYUKCgRXJdK/yJcItSC1nGc8CTu7VU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzija_Kobryn.pdf mWlFP/e+XUtIa6I3lxUYiedGePG4QHhUynptbCLQF7U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzija_vidhuk_Storozhuk.pdf 3vmrYBEiHONwzH/2ubywc1Lwx0XdFlmYYV2OfE7yhm
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzija_Ihnatenko.pdf pEBprj07lIwWBiXGM2zfWn/uNNzdk+0ei6WOvDXbiNs
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є забезпечення формування і розвиток загальних та фахових програмних компетентностей та володіння 
теоретичними знаннями, практичними навичками: аналітичної, експертної, консультативної, інформаційної, 
комунікативної, організаційно-методичної діяльності для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем. 
Розвивати вміння здійснювати культурну аналітику, проводити проєктну та дослідницьку діяльність у царині 
культури, здійснювати критичний аналіз пам’яток та об’єктів культури, забезпечувати культурний менеджмент та 
розробляти культурні політики.
Особливістю та унікальністю ОП є поєднання філософської освіти класичного університету із практичною сферою 
культури та прикладними аспектами культурології. Використання потенціалу інституційної підтримки та діяльності 
громадських організацій у сфері культури м. Львова. Зокрема на магістерській програмі студенти і викладачі 
співпрацюють з Інститутом Стратегії культури, Львівським муніципальним мистецьким центром, ГО «Українська 
асоціація культурологів Львів» та ГО «Львівський культурний центр», львівськими медіа (тут студенти проходять 
одну з практик), такі як 24 канал, LVIV MEDIA, музичне медіа СЛУХ, Radio Skovoroda, інтернет-журнал «Артефакт». 
Залучення здобувачів до наукової, дослідницької та проєктної діяльності в межах університету та 
міжуніверситетських проєктах (українських та міжнародних).  Теоретичні знання закріплюються 4 практиками, 
серед яких практика в медіа, проєктна практика, дослідницька та переддипломна.

 

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

Цілі та результати навчання ОП Культурологія другого рівня вищої освіти відповідають місії, візії, цінностям та 
стратегії Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) і передбачають 
визначення та реалізацію освітніх і наукових стандартів, генерування змін, яких потребує регіон, країна та світ, 
формування особистості і носія інтелектуального та інноваційного потенціалу. ОП відповідає основним критеріям та 
індикаторам дослідницької та інноваційної діяльності в Університеті, бо: 1) освітні компоненти, які пропонуються 
для вивчення студентам, розробляються в руслі останніх досягнень культурологічних студій; 2) викладачі мають 
відповідну кваліфікацію та визнання у науковій спільноті; 3) посилюється роль університету в суспільстві, оскільки 
студенти та викладачі кафедри регулярно беруть участь у конференціях, круглих столах, дискусіях, на яких 
обговорюється як вузькоспеціалізована проблематика, так і проблематика суспільного значення, а також 
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різноманітних культурних подіях міського та всеукраїнського масштабу, міжнародних подіях; 4) ОП реалізує 
стратегію з поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простори шляхом участі викладачів 
у міжнародних наукових проєктах; міжнародній мобільності студентів (у тому числі за допомогою цифрових 
технологій) у рамках укладених угод з закордонними університетами; через публікації викладачів та студентів у 
наукових виданнях, проходження стажування викладачами ОП за кордоном.

 

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

    • здобувачі вищої освіти та випускники програми коротке поле

За підсумками обговорень концепції і змісту освітньо-професійної програми на теоретико-методологічних семінарах 
кафедри теорії та історії культури, зустрічей з випускниками спеціальності та здобувачами вищої освіти було 
вирішено зберегти повністю практики, які отримали схвальні відгуки студентів, зокрема «Практикум в медіа» та 
«Виробничу проєктну практику», хоча зміни які внесено до Стандарту вищої освіти наказом МОН України від 
17.02.2022 № 197 дозволяють, що не менше 6 кредитів ЄКТС, має бути призначено для практики. (Протокол зустрічі 
з випускниками та стейкхолдерами № 1 від 8.04.2021, Протокол №1 зустрічі зі студентами від 11.05.2022). Також усі 
зацікавлені мали змогу надсилати свої пропозиції на корпоративні пошти членів робочої групи, про що на сайті 
факультету було повідомлено заздалегідь. Крім того, згідно з навчальними програмами дисциплін в кінці курсів, 
здобувачам вищої освіти пропонували анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу, що давало змогу викладачам 
коригувати зміст навчальних дисциплін й враховувати зацікавлення і побажання студентів.

- роботодавці

ОП передбачає здобуття студентом теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, які потребує 
ринок. Для вивчення потреб локального ринку  використовувалися проведені аналітичні дослідження щодо 
компетентностей культурологів та культурменеджерів, очікувані роботодавцями та   такі як «Стратегія розвитку 
культури Львова 2025» (https://bit.ly/3c9ibjb), «Освітній профіль стратегії культури Львова» 
(https://issuu.com/ngouaclviv/docs/_web ). 
Наявність співпраці кафедри з базами практик (Львівський муніципальний центр, Інститут стратегії культури, 
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, Міський палац культури імені Гната Хоткевича, 
Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» та ін.), постійний зв'язок з випускниками, які 
працюють в інших культурних установах (таких як Меморіальний музей Гідності у м. Львові, Lviv Open Lab (КУ 
"Львівський міський молодіжний центр), Офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» та ін.) дозволяє обговорювати 
потреби ринку щодо фахівців у галузі культурології та відповідно корегувати програму;  консультації з ними 
проводяться систематично в робочому режимі.

- академічна спільнота

Комунікація із представниками академічної спільноти Університету в питанні оновлення наявних курсів і 
впровадження нових є регулярною, про що свідчить перелік курсів, наявних в ОП. В проєкт ОП знову внесені на 
обговорення курси, які  запропонували викладачі кафедри, оновлюється база вибіркових загальноуніверситетських 
дисциплін, куди може подавати пропозиції кожен викладач університету, а зміст навчальних програм уже наявних 
дисциплін щороку оновлюється відповідно до проведених опитувань студентів. 
Побажання і рекомендації викладачів враховані при формуванні графіку навчального процесу з огляду на логічну 
послідовність викладу матеріалу, міждисциплінарні зв’язки предметів (структурно-логічну схему ОП).

- інші стейкхолдери

Вносити пропозиції, рекомендації та зауваження щодо поліпшення змісту ОП мали право усі зацікавлені. 
Задля цього на інтернет-сторінці філософського факультету в розділі «Освітні програми» 
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/osvitni-programy ) був розміщений для обговорення сам текст ОП і корпоративні 
скриньки членів групи забезпечення, на які можна було відправляти свої міркування та побажання. 
Наявна співпраця з ГО «Асоціація випускників Львівського національного університету імені Івана Франка» та 
Управлінням культури ЛМР, Департаментом з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

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

Цілі та результати навчання (а також відповідні освітні компоненти програми) формувалися, зважаючи на 
запотребуваність фахівців на вітчизняному ринку назагал та локальному зокрема фахівців з культурної критики, 
аналітики, культурменеджменту та управлінців вищої ланки, яких згідно з дослідженнями та на зустрічах 
роботодавців та стейкхолдерів характеризували як фахівців широкого кругозору та ерудованості, які можуть 
поєднувати теорію з практичною діяльністю, створювати власні проєкти та події, мати лідерські якості, 
комунікативні та креативні навики, навики стратегічного та критичного мислення, комунікувати ефективно з 
українським культурним середовищем, налагоджувати зв’язки з міжнародними партнерами.
Також вони відповідають Стандарту вищої освіти, який рзроблений МОН України. 
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При створенні та аналізі ОП бралися до уваги потреби та документи, напрацьовані КУ «Інститут стратегії культури», 
такі як Аналітична записка «Площини взаємодії: взаємні очікування інституцій культури, культурних середовищ та 
містян»,  звіт «Культурний ландшафт Львова: інституції, активності, взаємодії» (https://isc.lviv.ua/doslidzennya/ ), 
документи стратегування міських політик, напрацьованих ЛМР, Інститутом розвитку міста та міським культурним 
середовищем (Стратегія прориву 2027 (http://city-institute.org/content/uploads/2019/06/povnyj-tekst-stratehii-
proryvu.pdf ), Стратегія культури м.Львова до 2025 р. (https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/02/strategiya-
rozvytku-kultury-2025.pdf ), Комплексна стратегія розвитку Львова  2012-2025 (https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1
%8F2.pdf )); результати соціологічного дослідження «Фахівці менеджменту в культурі», проведеного дослідницькою 
агенцією Fama в межах аналітичного дослідження ГО «УАК-ЛЬвів» - «Освітній профіль стратегії культури Львова» 
(https://issuu.com/ngouaclviv/docs/_web)

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

Під час створення програми для запозичення досвіду та виокреслення фокусу та  унікальності програми були 
проаналізовані магістерські програми з культурології  Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтва, Національного університету «Острозька академія», Рівненського державного гуманітарного 
університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За результатами вивчення 
вказаних ОПП було обрано оптимальний комплекс освітніх компонент програми, за якою була започаткована 
підготовка магістрів культурології у 2021 р. 
Використовувався також досвід викладачів кафедри, набутий у закордонних стажуваннях: Берлінському 
університеті імені Гумбольдта (Німеччина, проф. Альчук М.П.), Інсбрукському університеті (Австрія, доц. Пасічник 
І.Я.), Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Польща, доц. Король Н.М.), Університеті К.Філософа в 
Нітрі (Словаччина, доц. Колесник І.М.), Вроцлавському університеті (доц. Власевич Т.В.).

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

ОП розроблялася на основі Стандарту вищої освіти з культурології та відповідає його змісту. Стандарт вищої освіти 
за спеціальністю 034 «Культурологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджено наказом МОН 
України №803 від 16.06.2020 року. Результати навчання досягаються шляхом опанування теоретичних знань та 
набуття практичних навичок здобувачами освіти, які забезпечують отримання загальних та фахових 
компетентностей, прописаних у Стандарті. 
Навчальні дисципліни забезпечують отримання необхідних компетентностей для вирішення комплексних проблем 
в галузі професійної діяльності. 
ПРН, прописані в Стандарті вищої освіти, забезпечуються повною мірою всіма освітніми компонентами: 
ПРН 1 досягаються такими освітніми компонентами як «Методологія та організація наукових досліджень», 
«Провідні тенденції сучасної культури», «Дослідницька практика»
ПРН 2 забезпечуються дисциплінами , «Культурна аналітика в медіа», «Культура повсякденності», «Дослідницька 
практика»
ПРН 3 ОК - «Філософія права», «Гуманістичні аспекти сучасної етики», «Міжкультурна комунікація», «Провідні 
тенденції сучасної культури», «Культура повсякденності»
ПРН 4 - «Гуманістичні аспекти сучасної етики», «Міжкультурна комунікація», «Дослідницька практика», 
«Практикум в медіа»
ПРН 5 - «Філософія права», «Міжкультурна комунікація», «Проєктна практика», «Практикум в медіа»
ПРН 6 - «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Методологія та організація наукових досліджень»
ПРН 7 - «Філософія творчості», «Методологія та організація наукових досліджень», «Провідні тенденції сучасної 
культури», «Дослідницька практика», «Переддипломна практика»
ПРН 8 - «Філософія права», «Культурна аналітика в медіа», «Гуманістичні аспекти сучасної етики», «Практикум в 
медіа», «Проєктна практика», «Дослідницька практика», «Переддипломна практика»
ПРН 9 - «Культурні практики та політики», «Переддипломна практика»
ПРН 10 - «Філософія права», «Культурні практики та політики», «Проєктна практика», «Дослідницька практика», 
«Переддипломна практика»
ПРН 11 - «Методологія та організація наукових досліджень», «Культурні практики та політики», «Проєктна 
практика», «Переддипломна практика»
ПРН 12 - «Методологія та організація наукових досліджень», «Культурна аналітика в медіа», «Культурні практики 
та політики», «Проєктна практика», «Переддипломна практика»
ПРН 13 - «Філософія творчості», «Філософія права», «Культура повсякденності»,  «Переддипломна практика»

Кваліфікаційна (магістерська) робота та Атестаційний екзамен є підсумковими формами звітності для всієї ОП, тому 
забезпечують усі ПРН.

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?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 
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затверджено наказом МОН України №803 від 16.06.2020 року.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/10/02/034-Kulturolohiya.mahistr.pdf 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

90

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

23

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

Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 034 Культурологія, оскільки предметна 
область визначена через відповідні та важливі для спеціальності: об’єкт вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст 
предметної області, методи, методики та технології, аналітичні аспекти та стратегії. Про те, що зміст ОП відповідає 
предметній області заявленої спеціальності, засвідчує задекларований в ОП перелік освітніх компонент, що 
забезпечують формування означених компетентностей та набуття програмних результатів навчання завдяки своєму 
логічному впорядкуванню, про що свідчить структурно-логічна схема ОП. Окрім того, фахові компетентності 
орієнтовані безпосередньо на предметну область спеціальності. Однак найбільшою мірою це демонструють заявлені 
програмні результати навчання, що відображено через матрицю забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними освітніми компонентами: розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів та 
смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем; 
аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію 
у відповідності до професійних задач; аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої 
ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки; розуміти і застосовувати 
для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, 
моделювання культурних політик; здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних 
практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проєктів, тощо.
 Освітні  компоненти зорієнтовані на вивчення культурологічного знання в єдності його теоретико-методологічних 
засад та  їхнього світоглядного вираження і практичного втілення в житті людини і суспільства. Таким чином в ОП 
окреслено світоглядно-діяльнісний підхід до вираження теоретичних культурологічних знань через призму 
реалізації відповідних соціокультурних практик. Внаслідок чого забезпечується відповідна наступність в освіті, 
оскільки випускник-магістр з культурології готовий до продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) 
рівні вищої освіти.
ОП готує фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, 
необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем, послуговуючись новітньою науково-
культурологічною методологією й технологіями, які необхідні для належного виконання професійних обов’язків  у 
світлі цивілізаційних запитів сьогодення

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу в Університеті (п. 3.5-3.8, 3.13) (22C-6e-20180621150626 (lnu.edu.ua)); Положення про порядок 
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в Університеті (reg_free-choice.pdf 
(lnu.edu.ua)  і Тимчасового Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в Університеті 
(reg_academic_mobility.pdf (lnu.edu.ua). Таким чином здобувачі на основі вибору окремих видів і форм освіти, 
освітньої програми, навчальних дисциплін, рівня складності, методів і засобів навчання можуть здійснювати 
формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізація якої здійснюється на основі індивідуальних планів, що 
складаються на кожний навчальний рік. Основним механізмом формування індивідуальної освітньої траєкторії є 
теми індивідуальних дослідницьких завдань, теми і наукові керівники кваліфікаційних робіт, широкий вибір баз 
для проходження практики, дисципліни вільного вибору здобувача: передбачено вибір 6 дисциплін, що складає 
25,5% обсягу ОП. Керівництво факультету, кафедри та відділ міжнародних зв’язків орієнтують студентів про 
можливості академічної мобільності (https://international.lnu.edu.ua/erasmus-university-of-bucharest/). Індивідуальна 
освітня траєкторія реалізується через участь у культурологічних проєктах, органах студентського самоврядування, 
неформальну/інформальну освіту (тренінги, воркшопи, семінари), волонтерство.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право здобувачів на вибір навчальних дисциплін в Університеті регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в Університеті (пп. 3.6, 3.7, 3.8) (22C-6e-20180621150626 (lnu.edu.ua), Тимчасовим положенням 
про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти в Університеті (п. 3.12) 
(reg_academic_mobility.pdf (lnu.edu.ua) та Положенням про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами 
вищої освіти навчальних дисциплін в Університеті (reg_free-choice.pdf (lnu.edu.ua). Процедура вибору навчальних 
дисциплін регламентована п. 2 останнього Положення. Інформація про вибіркові дисципліни та процедуру їхнього 
вибору регулярно оновлюється та знаходиться у публічному доступі на сайтах Університету та факультетів 
(наприклад, на сайті філософського факультету для 2022-2023. 
ОП передбачає наявність циклу загальної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки. Цикл 
загальної підготовки стосується загальноуніверситетського/ загальнофакультетського переліку ДВВС та передбачає 
вибір однієї дисципліни з кількох. Вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки стосуються 
вибору по одній дисципліні серед інших (запропонованих у 5 блоках) вибіркових дисциплін. Вони наближені до 
предметної області ОП, оскільки доповнюють її та підсилюють.
Процедура вибору навчальних дисциплін здобувачами включає кілька етапів: ознайомлення з порядком, термінами 
та особливостями запису і формування груп для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; ознайомлення з 
переліками дисциплін та їхніми викладачами й анотаціями на сайті факультету; подання письмових або 
електронних заяв на вивчення навчальних дисциплін згідно графіку Університету із зазначенням пріоритетності 
вибору здобувача; опрацювання заяв факультетом і формування деканатом груп на вивчення вибіркових дисциплін. 
При цьому, кожен здобувач може вибирати дисципліни вільного вибору, перелік яких формується на основі 
рекомендацій стейкхолдерів, побажань здобувачів та аналізу актуальності й суспільного запиту на певну 
проблематику. Всі вибіркові дисципліни містять відповідні силабуси, навчальні робочі програми та методичні 
рекомендації, які розміщуються на відповідних веб-сторінках. Відтак саме враховуючи кількість вибору здобувачів 
формується перелік дисциплін вільного вибору на кожний наступний семестр. Відомості про освітні компоненти, що 
вивчаються за вибором, вносяться до індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 034 Культурологія в рамках ОП забезпечується 
прикладною орієнтацією низки навчальних дисциплін, зокрема таких як: «Методологія та організації наукових 
досліджень» «Гуманістичні аспекти сучасної етики», «Культурні практики і політики», «Міжкультурна 
комунікація». Усі ці навчальні дисципліни є нормативними. Також у рамках багатьох дисциплін є практично 
орієнтований сегмент, спрямований на отримання практичних навиків. На формування практичних навиків також 
орієнтоване застосування інтерактивних методів під час занять, підготовка студентами індивідуальних та групових 
проектів. Відтак ОП та навчальний план наскрізно (в різних спрямуваннях) орієнтовані на практичну підготовку 
здобувачів вищої освіти. Однак найбільшою мірою закріпити здобуті компетентності дозволяють різні види 
практики, передбачені ОП та навчальним планом, зокрема: виробнича (проєктна) практика - організація та ведення 
проєктної діяльності в культурній царині; виробнича (практикум в медіа) - ефективне застосування медійних та 
інформаційних технологій; виробнича (дослідницька) практика - написання наукової статті, тез, наукової рецензії;  
та виробнича (переддипломна) практика - акумулювання емпіричного матеріалу для написання магістерської 
роботи. Процес проходження практики регулюється «Положенням про проведення практик здобувачів вищої освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (reg_practice.pdf (lnu.edu.ua) ). 

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

ОП містить цілу низку дисциплін і загалом компонентів, які спрямовані на забезпечення набуття здобувачами 
вищої освіти соціальних навиків. Серед таких дисциплін, приміром, наступні: «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» – спрямована на формування вмінь і навиків спілкування іноземною мовою в умовах професійної 
комунікації; «Філософія права» та «Гуманістичні аспекти сучасної етики»  розвивають гнучкість розуму, культурні 
права та гідність людини. «Культурні практики та політики», «Культура повсякденності» та «Міжкультурна 
комунікація» - сприяє формуванню навичок міжособистісного спілкування, спрямовані на осягнення відповідних 
навиків поведінки в соціальному та міжнародному середовищі; «Філософія творчості» та «Провідні тенденції 
сучасної культури» - формують креативне мислення, розвивають творчі здібності, абстрактне мислення. Також 
соціальні навики в рамках компонент ОП покликані формувати практичні види робіт, передбачені ОП, а саме: 
виробнича (проєктна) практика, виробнича (практикум в медіа), виробнича (дослідницька) практика, виробнича 
(переддипломна) практика, а також кваліфікаційна (магістерська) робота. Врешті, у рамках викладання освітніх 
компонент застосовуються такі методи навчання, дебати, дискусії, круглі столи, самооцінювання, презентації та 
робота в малих групах, які теж націлені на формування «soft skills» здобувачів.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за ОП 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)?
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У Положенні про організацію освітнього процесу в Університеті (22C-6e-20180621150626 (lnu.edu.ua) встановлено, 
що навчальні дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові, а також, зокрема, що обов’язковий компонент 
освітньої програми становить не більше 75% від загального обсягу кредитів ЕКТС. Фактичне навантаження 
здобувачів вищої освіти за ОП «Культурологія» становить: теоретичне навчання (38 тижнів), екзаменаційна сесія (6 
тижнів), практика (20 тижнів), атестація (4 тижні), виконання кваліфікаційної роботи (4 тижні), канікули 
тривалістю 10 тижнів. Кількість годин аудиторних занять за ОП «Культурологія» в одному кредиті ЄКТС становить: 
від 16 % до 32% (від 5 год. до 10 год.). При цьому враховується, щоби час, відведений на самостійну роботу, становив 
у середньому не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 
конкретної дисципліни. У структурі аудиторних годин 47 % припадає на лекції, 53 % – на практичні заняття. В 
цілому з 2700 годин навчальної роботи (90 кредитів) 684 години складає аудиторна робота, а 2016 годин  відведено 
на самостійну роботу здобувача освіти.

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 другого (магістерського) рівня за дуальною формою освіти за ОП «Культурологія» не 
здійснюється. Однак новітня стратегія Університету на 2021-2025 роки (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf) передбачає можливість запровадження дуальної форми освіти, 
тому запланована робота над її впровадженням у перспективі.

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

Правила прийому на навчання розміщені за посиланням
https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/Pravyla-pryyomu.pdf 
У 2022р. правилами прийому до ЗВО введено написання абітурієнтами мотиваційних листів. Порядок розгляду 
мотиваційних листів 
https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Dodatok_7Kryterii_ML.pdf 

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

Правила прийому на навчання за цією ОП передбачають складання іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, 
французької або іспанської) і фахового випробування. На ЄВІ треба зареєструватися заздалегідь. Детальна 
інформація щодо процедури і особливостей складання іспитів описана на веб сторінці 
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/  в розділі «Вступнику на старші курси». Фахове 
випробування проводять у тестовій формі. Перелік орієнтовних питань фахових вступних випробувань з 
культурології визначений у «Програмі фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності 034 Культурологія на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за спеціальністю 034 
Культурологія (напрямом підготовки)» (https://filos.lnu.edu.ua/vstup-v-mahistraturu-2020 ). Цей перелік містить 
питання таких навчальних дисциплін бакалаврату, як Основи культурології, Історія культурології, Історія світової 
культури, Історія української культури, Масова культура, Морфологія культури, Регіональна типологія культури, 
Соціальна культурологія, Міфологія, Символ і символізм в культурі, Філософія культури, Етика, Естетика, 
Релігієзнавство.
Перелік питань, сформульованих на основі цих дисциплін, визначає підґрунтя необхідне для вивчення цієї ОП і 
здобуття кваліфікації магістр культурології.

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

В університеті питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулює низка документів, а саме: 
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/regulations/reg_academic_mobility/ ), «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних 
вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf ). Всі положення доступні онлайн 
– на сайті Університету в розділі «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ ).

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

На ОП 034-Культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти практики визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО, наразі не застосовувались. 
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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» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf ). Він 
розглянутий та затверджений Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка 29 січня 
2020 року (протокол № 79/1) і розміщений на веб-сайті Університету. Згідно з цим Порядком, визнання результатів 
неформального і інформального навчання дозволено для дисциплін (лише нормативних), які викладатимуть в 
наступному семестрі. Для магістерського рівня можна визнати, як правило, не більше 10% від загального обсягу 
кредитів ОП, але не більше 4,5 кредитів в межах навчального року.

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

Окрім перезарахування відповідних курсів неформального та інформального навчання, в  ОП передбачено часткове 
включення неформального та інформального навчання в межах окремих навчальних дисциплін, що зазначено у 
силабусах. Наприклад,  в курсі «Культурні практики і політики» студентам пропонується альтернативний варіант 
зарахування самостійної роботи – 
здобуття на платформі Prometheus (український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів – 2014) курсу 
«Культура і політика: багатозначність (взаємо) зв’язків».

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

Навчальний процес в Університеті регулює «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка». В Університеті діє «Тимчасовий порядок організації та проведення 
заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка». Навчання на ОП відбувається за очною (денною) 
формою здобуття освіти. У разі вимушених ситуацій навчання може відбуватися дистанційно із застосуванням 
відповідних технологій (ZOOM, Teams, Google Meet). Навчання ґрунтоване на компетентнісному, 
студентоцентрованому, інтегрованому підходах; на принципі адекватності, відповідності засобів для досягнення 
мети. Формами організації освітнього процесу є навчальні заняття; самостійна робота; практика. Заняття 
відбуваються із застосуванням мультимедійних технологій, інтерактивної та проєктної форм роботи. Викладачі ОП 
самостійно обирають методи навчання, зазначають їх у робочих програмах, силабусах навчальних дисциплін. 
Результати досліджень презентують на теоретико-методологічних семінарах кафедри, конференціях (зокрема 
щорічних звітних), впроваджують їх у зміст навчальних дисциплін. З метою визначення якості освітнього процесу, 
забезпечення усіх учасників зворотним зв’язком, формування пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу 
діє Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості 
освітнього процесу. 

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?

Застосування студентоцентрованого підходу регламентоване у «Положення про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка», «Положення про Центр забезпечення якості освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка». Також студентоцентрований підхід передбачений 
«Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» . Студентоцентрованому підходу до навчання 
сприяють відповідні форми і методи навчання та викладання на ОП, прописані в силабусах навчальних дисциплін. 
Опитування здобувачів вищої освіти щодо їхнього задоволення якістю навчання і викладання проводять викладачі у 
кінці курсів, а також Центр забезпечення якості освіти (http://education-quality.lnu.edu.ua/ ), що функціонує в 
Університеті. Опитування відповідають «Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» і мають на меті визначення загальної якості освітнього 
процесу, забезпечення усіх учасників зворотним зв’язком, формування пропозицій щодо удосконалення освітнього 
процесу.

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

Принцип академічної свободи є базовим в Університеті. Відповідно до «Положення про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка», пп. 1.3–1.4. принципами освітньої 
діяльності Університету є людиноцентризм, верховенство права, забезпечення рівного доступу до освіти, розвиток 
інклюзивного освітнього середовища, академічної доброчесності, академічної свободи, поваги до прав і свобод. Ці 
принципи реалізують через особистісний підхід; самостійне обрання дисциплін вільного вибору й теми 
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кваліфікаційної роботи; використання сучасних методів навчання та досліджень; обговорення зі здобувачами вищої 
освіти змісту ОП, опитування щодо якості навчання, згідно з «Положення про опитування студентів, працівників, 
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу», анкетування в кінці курсів, реалізацію 
права на академічну мобільність, згідно з «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка». Згідно з принципом 
академічної свободи здобувачі можуть долучатися до діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених факультету «Кордіс», Наукового товариства культурологів «Гілея», брати участь у 
щорічних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету». Толерантність і діалогічність у 
комунікації зі студентом є необхідним елементом університетської культури й обов’язком викладача. 

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 *

Необхідна інформація (графік організації освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання, робочі програми 
курсів, силабуси, інформація стосовно викладачів) розміщена і вчасно оновлюється на сайті філософського 
факультету (https://filos.lnu.edu.ua/). В розділі «Освітні програми» (https://filos.lnu.edu.ua/academics/osvitni-
programy) розміщено зокрема і ОП з «Культурології» для магістрів з відповідною інформацією. Також кожен 
викладач на вступному занятті ознайомлює здобувачів із цілями курсу, змістом навчальної дисципліни та 
очікуваними результатами. Регулярно відбуваються індивідуальні консультації з кожної дисципліни. На 
персональних сторінках викладачів є детальна інформація, й зокрема силабуси курсів, які вони читають, дані про 
критерії оцінювання, завдання курсу. В розділі «Новини» (https://filos.lnu.edu.ua/news) здобувачам та іншим 
зацікавленим особам регулярно доносять інформацію, про актуальні події в житті факультету. Гарант освітньої 
програми і адміністрація факультету консультують щодо питань освітнього процесу й повідомляють здобувачів 
вищої освіти про важливі моменти навчання. Кожен здобувач вищої освіти забезпечений корпоративною 
скринькою, на яку у разі потреби надсилають необхідну інформацію. Про події повідомляють також на фейсбук-
сторінках кафедри теорії та історії культури (https://www.facebook.com/groups/kafedrakultury), філософського 
факультету (https://www.facebook.com/groups/561069780737800), Університету 
(https://www.facebook.com/franko.lviv.ua ). 

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

Основним дослідницьким проєктом, який реалізовують здобувачі вищої освіти за цією ОП, є написання 
кваліфікаційної (магістерської) роботи. Задля того, щоб досягти максимально вагомих результатів у процесі 
реалізації магістерського проєкту на факультеті створені необхідні умови. Так, в першому і другому семестрах з-
поміж нормативних дисциплін магістранти слухають «Методологію та організацію наукових досліджень» – курс, 
метою якого є поглиблення знань студентів з культурології й удосконалення їхніх навичок для написання наукових 
праць, в тому числі і магістерських робіт. Як в межах цього курсу, так і в межах інших дисциплін, зокрема кусу 
«Філософія творчості», магістранти зорієнтовують свій дослідницький інтерес на теми, які, з одного боку, є в колі 
їхніх наукових зацікавлень, з іншого – мають теоретичне і практичне значення для культурологічної науки, а також 
вчаться планувати і структурувати наукове дослідження. Вибір теми є самостійним. Процес роботи над 
магістерським дослідженням має певні етапи, які проговорюють з науковим керівником. Затвердження теми, 
продумування плану, опрацювання літератури, створення концепції, проведення самого дослідження і безпосереднє 
написання роботи чітко регламентовані, як і належить для написання такого типу робіт. Магістранти залучені до 
виробничої (дослідницької) практики, де удосконалюють свої вміння та навички наукового академічного письма. 
Для завершення роботи здобувачам вищої освіти надається виробнича (переддипломна) практика (в обсязі 9 
кредитів ЄКТС). Крім, написання магістерської роботи здобувачі вищої освіти за цією ОП мають змогу долучатися 
до діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету «Кордіс», 
Наукового товариства культурологів «Гілея» (https://www.facebook.com/gilea.culture.lnu), публікуватися в 
студентському культурологічному часописі «Гілея» (http://students.lnu.edu.ua/periodicals/gileja/zmist/), можуть 
брати участь у щорічних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету», відвідувати науково-
теоретичні семінари кафедри теорії та історії культури. За підсумками студентської наукової конференції 
філософський факультет друкує збірник тез (наприклад, збірники 2020, 2021 рр. можна знайти за такими 
покликаннями: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Tezy-shchorichnoi-vseukrains-koi-konferentsii-
Dni-nauky-filosofs-koho-fakul-tetu-2020.pdf; https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Tezy.-Dni-nauky-
filosofskoho-fakultetu-2021.pdf ). Крім того, студенти можуть долучатися до круглих столів, міжнародних і 
всеукраїнських конференцій, які проводить філософський факультет (наприклад «Глобальні трансформації у сфері 
культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.): 
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/materialy-konferentsiia-
2021.pdffbclid=IwAR3_m3rGmvk1r6C1jv9zjM3TwTxTBWh5eQnTxmvG8NGeDP0-NkScAfIl8t4.). 

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

Обговорення змісту власних досліджень на кафедрі відбувається на науково-теоретичних семінарах (див Плани 
роботи науково-теоретичних семінарів 2021-2022 і 2022-2023 н. р. (https://filos.lnu.edu.ua/department/teoriji-ta-
istoriji-kultury). Наявна практика читання викладачами курсів за своїми науковими інтересами, темами докторських 
дисертацій (доц. Дарморіз О.В. перебувала у 2015-2018 р. в докторантурі, доц. Колесник І.М. з 2022 р. в 
докторантурі). Викладачі публікують монографії, наукові статті, видають навчальні посібники та підручники, які 
використовують для оновлення освітніх компонентів ОП. Так, монографія проф. Мельника В.П. «Цивілізаційні 
запити та феномен науки» (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 480 с. 
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http://publishing.lnu.edu.ua/edition/tsyvilizatsiyni-zapyty-ta-fenomen-nauky/) слугує джерельною основою курсу 
«Філософія науки», який можуть вивчати здобувачі кваліфікації за цією ОП. Проф. Альчук М.П. в руслі оновлення 
нормативного курсу «Філософія права» опублікувала такі праці: Kistyakivskyj’s phenomenon of law // Studia Polsko 
Ukraińskie, №4.Uniwersytet Warszawski, 2017. S. 185-195: 
http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/Tom%204_2017.pdf.), Alchuk, M., Pavlyshyn A.  The Spirituality of 
Hryhorii Skovoroda’s Work in Taras Zakydalsky’s Research // Anthropological Measurements of Philosophical Research. 
№21, 2022. Р.126–136 https://doi.org/10.15802/ampr.v0i21.260351 (Web of Science). Проф. Кашуба М.В. в курсі 
«Філософія творчості» оновила ряд лекцій у зв’язку з відзначенням ювілею Г. Сковороди, також з цієї теми 
виступала на конференціях, читала публічні лекції. Серія публікацій доц. Ліщинської О.І. (див. 
https://filos.lnu.edu.ua/employee/lischynska-o-i), доц. Дарморіз О.В. (https://filos.lnu.edu.ua/employee/darmoriz-o-v) 
становлять джерельну базу курсів ОП. Наукові публікації доц. Власевич Т.В. (зокрема «Home-Field-Temple as 
Existentials of Ukrainian culture», Journal of Education Culture and Society: 
https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1479  (Scopus) та інші (див. https://filos.lnu.edu.ua/employee/vlasevych-
tetyana-viktorivna) слугують теоретичним підґрунтям курсів ОП. Міжнародні тренди у науці аналізуються також на 
основі проходження стажувань (у 2019 р. доц. Король Н.М., доц. Колесник І.М., доц. Власевич Т.В. пройшли 
стажування в Університеті Костянтина Філософа в Словаччині). Викладачі є членами Наукового товариства ім. Т. 
Шевченка (проф. Альчук М.П., проф. Кашуба М.В., доц. Лазарович Н.В., доц. Власевич Т.В.), Майстерні 
Академічного Релігієзнавства (доц. Колесник І.М., доц. Кохановська М.Г.), Української асоціації культурологів-Львів 
(доц. Дарморіз О.В.), Міжнародної фундації освітян та науковців (доц. Власевич Т.В.); беруть участь у різного роду 
публічних культурних подіях. Так, 17.11–1.12.2022 р. відбувся цикл лекцій та круглих столів до Дня Гідності та 
Свободи (авторка ідеї і кураторка проєкту асист. Продан Т.П., серед учасників доц. Ліщинська О.І. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088233804933).

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

Інтернаціоналізація діяльності є одним з пріоритетів Університету, визначених в Стратегії розвитку на 2021-2025 рр. 
Питання міжнародного співробітництва регулюються «Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, 
грантів та договорів», «Стратегією міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана 
Франка»; функціонує Відділ міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/). Проф. Альчук М.П. (гарант ОП) 
у 2012-2013 рр. проходила наукове стажування за програмою Еразмус Мундус Консорціуму Європейських 
Університетів в Гумбольдському університеті, м. Берлін. 2019 р. відбулося стажування доц. Король Н.М., доц. 
Колесника І.М., доц. Власевич Т.В. у рамках програми Еразмус+ в Університеті Констянтина Філософа (м. Нітра, 
Словаччина). 2022 р. доц. Власевич Т.В. стажувалася у рамках програми Еразмус+ у Вроцлавському університеті 
(Республіка Польща). Доц. Власевич Т.В. як гостьовий лектор 7-8 грудня 2022 р. виступала у Варшавському 
університеті (Республіка Польща). Закордонні науковці беруть участь у конференціях Університету, виступають як 
гостьові лектори (зокрема, доктор П. Я. Ференскі (Вроцлавський університет, Польща). 2019 р. в рамках програми 
Erasmus + студенти скеровувалися в Університет Констянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина). У листопаді-грудні 
2021 р. відбувся міжнародний проєкт «Міст самопізнання» між студентами ЛНУ ім. Франка та Університетом 
Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина (координаторка доц. Власевич Т.В.). 

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?

Організацію, планування та проведення контрольних заходів регулюють згідно з «Положенням про організацію 
освітнього прцесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (розділ 7) 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ). Крім того, в Університеті діє 
«Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ), а 
також діє «Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої 
освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені івана Франка» 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf ). 
Окрім цього форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін прописані у їхніх силабусах. Згідно з цими 
документами і силабусами дисциплін в освітньому процесі за цієї ОП використовують поточний та підсумковий 
(семестровий) контроль. Поточний контроль здійснюють на практичних і семінарських заняттях (у спосіб усного 
і/чи письмового опитування, експрес-контролів, тестів) й у процесі виконання індивідуальних творчих і науково-
дослідних завдань (зокрема есе, презентацій тощо). Підсумковий контроль проводять у формі семестрового 
екзамену, диференційованого заліку або заліку. Терміни проведення підсумкового контролю визначені в 
навчальному плані і графіку навчального процесу. Крім того, перевірка досягнення програмних результатів 
навчання відбувається у процесі проходження практик (фіксуються в індивідуальних звітах та щоденниках практик, 
оприлюднюються на звітних конференціях), атестації (атестаційного іспиту, публічного захисту кваліфікаційної 
(магістерської) роботи). Про критерії оцінювання викладачі зобов’язані повідомити студентів в силабусах та 
озвучити групі в перші два тижні навчання. 
Щоб перевірити досягнення програмних результатів навчання викладачі розробляють різнорівневі види завдань. 
Це дає змогу виявити рівень знань здобувачів вищої освіти. Проміжний контроль проводять у тестовій формі, у 
спосіб перевірки відповідей на теоретичні питання або на підставі розв’язання практичних завдань контрольних 
робіт чи виконання індивідуальних завдань. Здобувачі вищої освіти можуть самоконтролювати свої знання у 
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процесі виконання завдань самостійної роботи. Екзаменаційні білети можуть містить питання різних рівнів 
складності: усні й письмові, в тестовій формі і питання відкритого типу, зокрема описові завдання

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних дисциплін/освітніх компонент прописані у самій 
ОП, є чіткими й зрозумілими, але деталізуються навчальними планами та робочими програмами й/або силабусами 
конкретних дисциплін/освітніх компонент. Інформація про них повідомляється викладачем конкретної освітньої 
компоненти здобувачам вищої освіти на першому занятті та є доступною на сайті Університету. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з навчальної 
дисципліни/освітньої компоненти, що завершується екзаменом та диференційованим заліком, становить: за 
поточну успішність – 50 балів, за екзамен або диференційований залік – 50 балів; з навчальної дисципліни, що 
завершується заліком, поточна успішність становить 100 балів. Для забезпечення об’єктивності оцінювання знань, 
отриманих під час освітньої компоненти, враховуються різні види і форми навчальної активності студентів, зокрема 
усні відповіді, участь в обговореннях і дискусіях, виконання письмових і групових робіт, тестів, підготовка есе, 
презентацій, індивідуальні виступи тощо. Цей підхід дозволяє об’єктивно оцінити навчальні досягнення здобувачів 
вищої освіти. Додатково про це йдеться у Положенні про організацію освітнього процесу в Університеті 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ), з якого слідує, що контрольні заходи є 
необхідним елементом зворотного зв’язку під час навчання і визначають відповідність рівня набутих студентом 
знань і вмінь нормативним вимогам.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти у перші 
два тижні навчання (п. 7.10 «Положення про організацію освітнього прцесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (розділ 7) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ). Про розклад екзаменів викладачів і здобувачів вищої освіти повідомляють не пізніше, ніж за 
місяць до початку екзаменаційної сесії (пункт 3.10 «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (розділ 7) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ). Інформацію публікують на сторінці факультету 
(https://filos.lnu.edu.ua/students/rozklad ). Діє також «Положення про контроль та оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ).

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

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні  науки, спеціальності 034 
Культурологія, затверджений наказом МОН України № 803 від 16.06.2020 р. та оновлений наказом МОН України 
від 17.02.2022 № 197. ОП враховує його вимоги з приводу форм атестації здобувачів вищої освіти, а саме: атестація 
здобувачів здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) 
роботи. Кваліфікаційна (магістерська) робота передбачає аналіз актуальної культурологічної проблеми, її теми 
розробляються індивідуально з кожним здобувачем, виходячи із його наукових зацікавлень. Захист кваліфікаційної 
роботи повинен супроводжуватися мультимедійною презентацією результатів. При цьому, в кваліфікаційній роботі 
не може бути академічного плагіату, самоплагіату, фальсифікації та фабрикації тощо (для цього передбачене 
проведення технічної перевірки кожної роботи). Електронні версії всіх кваліфікаційних (магістерських) робіт 
обов’язково передаються на зберігання в Наукову бібліотеку університету. Іншою формою державної атестації 
передбачено атестаційний екзамен. Атестаційний екзамен передбачає оцінювання обов’язкових результатів 
навчання визначених Стандартом вищої освіти та ОП. 
Методичні рекомендації та програма атестаційного екзамену розміщені на сторінці кафедри теорії та історії 
культури: https://filos.lnu.edu.ua/department/teoriji-ta-istoriji-kultury 

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

Організація, планування та проведення контрольних заходів в ЛНУ ім. І. Франка регулюються: 1. Положенням про 
організацію освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf ) (п.7.); 2. Положенням контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в ЛНУ ім. І. 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ); 3. Тимчасовим порядком 
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf ). При 
цьому, процедури проведення всіх контрольних заходів для окремих компонент ОП регулюється силабусами та 
робочими програмами навчальних дисциплін/освітніх компонент. Зокрема, вони містять таку інформацію: про 
контроль знань та розподіл балів, які отримують студенти; про обов’язкові умови допуску до заліку або іспиту; про 
оцінювання за формами контролю; про шкалу відповідності балів тощо. Всі ці документи є в публічному доступі для 
учасників освітнього процесу на сайті кафедри; також це можна побачити на сторінках всіх компонент ОП). 
Інформацію про процедуру проведення контрольних заходів, яку подано в силабусах, доводять до відома студентів 
на початку вивчення кожного освітнього компонента. Розклад освітнього процесу й екзаменаційної сесії також 
розміщуються і на сайті філософського факультету.
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечено прозорістю критеріїв оцінювання, наявністю механізмів оскарження 
результатів та накопичувальною системою балів. Критерії оцінювання відображені у «Положенні про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (п.7.11) та у «Положенні про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ). Результати 
оцінювань вносять у систему «Деканат» і після генерування кінцевої відомості вони уже не можуть бути кориговані. 
Якщо виникають сумніви щодо об’єктивності оцінювання роботи – їх перевіряють додатково. На екзамені, що 
проводять усно, в аудиторії, окрім екзаменованого, мають перебувати й інші здобувачі вищої освіти. 
Необ`єктивність оцінювання результатів навчання висвітлена у п.5.6. «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  ). Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
викладено у «Положенні про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного 
університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf ). 

За останні роки випадків застосування відповідних правил на ОП не було.

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

Порядок та процедури повторного проходження контрольних заходів врегульовані в Положенні про організацію 
освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ). У п. 
7.6 цього положення вказано, що здобувачам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох 
незадовільних оцінок, дозволено ліквідувати академічну заборгованість. Відповідно до Тимчасового порядку 
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf ) 
врегульовано порядок повторного проходження контрольних заходів. Так, у випадку обставин непереборної сили 
під час екзамену (заліку) здобувач вищої освіти невідкладно повідомляє екзаменатора про ці обставини (за 
допомогою телефону, месенджера, емейлінгу тощо) з обов’язковою фото- і/чи відеофіксацією стану виконання 
завдань й об’єктивних факторів, які перешкоджають їхньому завершенню. Як наслідок, екзаменатор (деканат) в 
індивідуальному порядку надає час для перездачі іспиту. Загалом процедура повторного вивчення окремих 
дисциплін регламентується Порядком повторного вивчення окремих дисциплін в Університеті 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf ). 

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

Здобувачі вищої освіти мають право подати апеляцію на будь-яку підсумкову оцінку, що виставлена з дисципліни, 
формою контролю з якої є екзамен (семестрова підсумкова атестація, підсумковий модульний контроль). Порядок 
оскарження процедури і результатів проведення контрольних заходів прописано у Положенні про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf ). Склади апеляційних комісій факультетського й університетського рівнів 
для апеляції результатів контрольних заходів на другому (магістерському) рівні вищої освіти відображено на веб-
сторінці (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/appeals-commission-1-2.pdf ). Процедура оскарження 
результатів проведення контрольних заходів регулюється також п. 6 Положення про забезпечення академічної 
доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ). Воно передбачає 
можливість апеляції в разі незгоди з результатами перевірки наукових публікацій і текстів (курсових, 
кваліфікаційних робіт) на текстові збіги. Апеляцію подає автор (автори) роботи на ім’я Ректора впродовж 3 робочих 
днів після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія з питань етики і професійної 
діяльності Вченої ради Університету впродовж 10 робочих днів розглядає апеляцію. 
Фактичних випадків оскарження процедури і результатів проведення контрольних заходів на ОП не було.

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

В Університеті діє «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ). 
Також розроблений «Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені» Івана 
Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ ). Наявні в межах кодексу «Декларація 
про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ ) і «Декларація про дотримання 
академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ ). Центр якості освіти, що діє в Університеті, 
проводить опитування щодо визначення рівня задоволеності студентів на освітніх програмах.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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Згідно з «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ) для реалізації освітніх 
програм важливо дотримуватися стандартів академічної доброчесної всіма учасниками освітнього процесу, 
формувати високу академічну культуру, своїми діями утверджувати етичні цінності й підвищувати імідж 
Університету. Відповідно не толеруються такі форми порушення академічної доброчесності, як обман, академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. З метою 
перевірки робіт учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з 
надання відповідних сервісів (зокрема Unicheck, StrikePlagiarism.com). В Університеті і на факультеті є відповідальні 
особи, які забезпечують технічну перевірку робіт (зокрема кваліфікаційної) на наявність плагіату.

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

Для популяризації академічної доброчесності здобувачів вищої освіти ознайомлюють зі змістом «Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ) й порядком перевірки академічних 
текстів на плагіат. Результати перевірки магістерських робіт надсилають здобувачам вищої освіти і їхнім науковим 
керівникам. 
Учасники освітнього процесу підписують декларації академічної доброчесності. Принципи академічної 
доброчесності популяризують завідувачі на засіданнях кафедри і керівництво Університету. 
Політики виставлення балів визначені в силабусах, відповідні роз’яснення надають викладачі. Заохочують 
самостійність виконання завдань здобувачами вищої освіти; їхній рівень знань контролюють у процесі регулярних 
поточних опитувань. В Університеті проводять зустрічі щодо інформування про академічну доброчесність, 
відбуваються опитування в рамках проекту «Ініціативи академічної доброчесності та якості освіти», в якому бере 
участь університет, про що заздалегідь повідомляють здобувачів вищої освіти і викладачів.

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

Згідно з розділом 7 «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ) за 
порушення академічної доброчесності на ОП з боку наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників (п. 
7.2) їм може бути відмовлено у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлено 
присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; відмовлено в присудженні або позбавлено 
присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлено права брати участь у роботі визначених 
законом органів чи займати визначені законом посади; внесено до реєстру порушників академічної доброчесності.
 За порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (п. 7.3) до них застосовують заходи академічної 
відповідальності – повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку 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 (додаткових індивідуальних завдань, додаткових контрольньних 
робіт, тестів тощо); повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за 
навчання; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. 
Прикладів відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти цієї ОП не було.

6. Людські ресурси

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

Відкритий конкурсний добір викладачів ОП та забезпечення необхідного рівня їхнього професіоналізму 
регламентовані вимогами законодавства, Статутом Університету (http://surl.li/vjin, Порядком проведення 
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf. Документи на заміщення вакантних посад професора/доцента 
можуть подавати особи, які мають відповідні вчені звання та наукові ступені. Обговорення кандидатур здійснюється 
трудовим колективом кафедр. Висновки затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд 
конкурсної комісії факультету. Завідувачі кафедр на засіданні Вченої ради факультету оголошують пропозиції, які 
шляхом таємного голосування рекомендують претендентів на відповідні посади. Пропонований термін перебування 
на посаді до 5 років. Постійні атестаційно-кадрові комісії Вченої ради Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf) перевіряють відповідність поданих документів нормативним 
вимогам та надають рекомендації Вченій Раді Університету на предмет укладення трудових договорів. Критерії 
відбору викладачів визначено Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів…
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) та рекомендаціями Вченої ради щодо подання 
документів на відповідні посади (https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/).

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

Роботодавці залучені на основі договорів про співпрацю між Університетом та базами практик (Музично-
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меморіальний музей Соломії Крушельницької, Львівський муніципальний мистецький центр, медіа проєкт SEVDI 
podcast & blog, Міський палац культури ім. Гната Хоткевича та ін.) Окрім того, робочі зустрічі з представниками 
роботодавців відбувались у форматі засідань (протокол № 1 від 28.04.2021), обговорювався проєкт наступної 
редакції освітньої програми (протокол № 3 22.12.2022). За результатами обговорення визначено напрями 
підвищення якості та внесення змін до ОП. Роботодавці беруть участь в теоретико-методичних семінарах кафедри, 
круглих столах: «Гуманітарна освіта в умовах глобалізації»; конференціях: «Міжнародна наукова конференція 
«Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення». За сприяння Відділу кар’єрного розвитку і 
співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/) роботодавці залучені до реалізації освітнього процесу через щорічне 
проведення в ЗВО «Форуму кар’єри», «EU Career Day», «Ярмарки вакансій» і «Майстерні кар’єри», що дає змогу 
налагодити комунікацію. Також у ЗВО регулюється проведення опитувань працедавців щодо якості освіти, 
укладання з працедавцями угод для проходження практики. Врешті, ЗВО залучає роботодавців до реалізації 
освітнього процесу через діяльність Наглядової Ради (https://lnu.edu.ua/about/supervisory-council/, куди входять 
діячі науки, громадськості, ЗМІ, бізнесу.

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

       Університет та кафедра залучають до занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців як з України, так і з-за кордону (Світлана Сторожук, Богдана Брилинська, Діана Ігнатенко, Тетяна 
Продан, Олександр Панарін, Юлія Хомин, Михайло Мороз, Христина Валько, Пьотр Якуб Ференскі та інші). Так 
керівниця офісу «Львів – Місто літератури ЮНЕСКО» Б. Брилинська  прочитала для здобувачів  лекцію: «Проєкт. 
Як почати так, щоб завершити». 
Круглий стіл «Культурологія: від теорії до практики», учасники: Т. Продан, Б. Брилинська, М. Кобрин висвітлили 
питання культурного менеджменту як теорії та практики https://filos.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-mizhnarodna-
naukova-konferentsiia-hlobalni-transformatsii-u-sferi-kultury-vyklyky-sohodennia. 
 Гостьова лекція Сторожук Світлани  Тема лекції «“Ще не вмерли України…” або до питання про історичність 
української нації» https://filos.lnu.edu.ua/news/zaproshuiemo-na-hostovu-lektsiiu-storozhuk-svitlany-volodymyrivny 
Доктор, філос. дослідник культури та мистецтва Пьотр Якуб Ференскі (Вроцлавський університет, Польща) - 
запрошений лектор провів лекцію на тему: «Культура Польщі». У жовтні 2021 була організована онлайн-зустріч з 
колекціонером мистецтва та арт-менеджером Павлом Гудімовим 
https://www.facebook.com/events/654704722360540?ref=newsfeed,  Керівниця Центру забезпечення якості освіти 
Іваночко І.Б. для магістрів-культурологів прочитала лекцію «Академічна доброчесність».

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

В Університеті діють Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингу наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників http://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/  Положення про 
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, Тимчасове положення про дистанційне 
стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, у закладах вищої освіти, наукових установах у країнах, що 
входять до ОЕСР та/або ЄС https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf що 
сприяють заохоченню професійного розвитку викладачів. Щорічно оголошується конкурс за програмою 
закордонного стажування й навчальної кредитної мобільності для студентів і викладачів. Крім того, здійснюється 
підготовка та перепідготовка фахівців з вищою освітою (https://ipodp.lnu.edu.ua/). Для забезпечення професійного 
розвитку викладачів застосовують різні види підвищення кваліфікації та стажування. Підвищення кваліфікації 
відбуваються на підставі плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників. 
Викладачі Університету мають змогу проходити стажування як у ЗВО України, так і за кордоном, працюють над 
науковими й освітніми темами і грантами, зокрема згідно з Положенням про порядок виконання науково-дослідних 
робіт в Університеті https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/reg-research.pdf . 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання викладацької майстерності в ЗВО передбачено матеріальними та нематеріальними заохоченнями й 
регламентуються Статутом та Колективним договором (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-
2021.pdf. Матеріальне заохочення згідно Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів за наукові 
здобутки (https://is.gd/2VqaGr , Положення про мотиваційний фонд (https://is.gd/ECLzqE   і Положення про 
преміювання науково-педагогічних працівників за використання інноваційних технологій https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf  за досягнення в праці, впровадження нових методів/форм 
навчання, англомовних курсів, наукові досягнення, видання монографій і посібників, статей Scopus, WoS, захист 
дисертацій, призові місця на конкурсах студентських робіт/олімпіадах. Нематеріальні форми заохочення теж 
врегульовані низкою положень серед яких відзнака «Медаль Івана Франка» і почесне звання «Заслужений 
професор» Університету. Діють сертифікаційні курси різних напрямів: «LMS Moodle», «MS Teams», «Google Forms», 
курси вивчення іноземних мов й підвищення рівня професійної комунікації. А також курси підвищення кваліфікації 
ЗВО: «Цифрові компетенції в освіті» (2020 р., https://is.gd/oUsLIx «Вдосконалення викладацької майстерності» 
(періодично, https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/  «English-language Academic Communication» (2022 р.  
https://is.gd/6BdaAJ 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Сторінка 16



Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

До послуг магістрантів соціальна структура Університету: 5 студентських гуртожитків, їдальні і буфети, басейн, 
наукова бібліотека, загальним фондом понад 3 млн. примірників 140 мовами та діалектами народів світу 
(https://lnulibrary.lviv.ua/ ), студентські простори, актовий зал, 2 спортивно-оздоровчі комплекси (див.: 
https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/ ). 
До послуг здобувачів вищої освіти на філософському факультеті матеріально-технічна база Університету: 9 
навчальних аудиторій, загальноуніверситетські комп’ютерні класи, обладнані 25 стаціонарними персональними 
комп’ютерами (з OS Windows 10) з підключенням до мережі Інтернет. 
Навчальні приміщення відповідають санітарним вимогам і нормам з охорони праці, вимогам правил пожежної 
безпеки. Крім того, на філософському факультеті працюють навчально-методичні кабінети філософії і 
мистецтвознавства, навчальні аудиторії підключені до безпроводової мережі Wi-Fi, окремі з них обладнані 
мультимедійним забезпеченням для проведення презентацій, конференцій і науково-теоретичних семінарів. В 
Університеті створені умови для інклюзивного освітнього середовища. За умов дистанційного чи змішаного 
навчання викладачі та студенти використовують програмне забезпечення Microsoft Office 365 (зокрема власні 
корпоративні скриньки), Zoom, Google Meet, Moodle.

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

Освітнє середовище Університету сприяє задоволенню потреб здобувачів вищої освіти ОП: доступні гуртожитки, 
спорткомплекс, є чимало спортивних секцій (https://lnu.edu.ua/academics/leisure/competitions-tournaments/ ), 
їдальні, буфети, бібліотеки, навчальні аудиторії підключені до Wi-Fi, є студентські простори, діє студентське 
самоврядування (https://students.lnu.edu.ua/self-government/ ). 
Студенти можуть оздоровитися в СОТ «Карпати» (Закарпатська обл.). 
Навчально-методичне забезпечення дисциплін ОП становлять науково-методичні розробки викладачів 
Університету. Доступ до фондів книг у бібліотеках, до навчальних лабораторій, комп’ютерних класів для учасників 
освітнього процесу в Університеті є вільним. 
Функціонує «Центр культури і дозвілля» (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/ ), в межах якого діють 
Народний ансамбль пісні і танцю «Черемош», Народна чоловіча хорова капела «Прометей», Народний камерний 
оркестр, Народна капела бандуристок «Зоряниця», Народний дівочий хор «Ліра», Заслужена хорова капела України 
«Боян» імені Євгена Вахняка, Народний ансамбль сучасного танцю «Fantazy». 
Відбуваються культурно-мистецькі, інтелектуально-пізнавальні заходи 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/01/360-program.pdf ). 
Студенти проводять щорічний благодійний Віденський бал (https://www.lnu.edu.ua/studenty-l-vivs-koho-
universytetu-provely-blahodiynyy-videns-kyy-bal/ ). 
Зі своїми ініціативами здобувачі можуть звертатися в деканати і до органів студентського самоврядування.

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

Обладнання приміщень відповідає санітарним нормам. В Університеті вживають протипожежних заходів, 
розроблені і виконують інструкції щодо пожежної безпеки (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/ ). 
Під час прийняття на роботу особи проходять первинний інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної 
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Окрім 
первинного, проводиться повторний і позаплановий інструктаж. За дотримання норм пожежної безпеки і правил 
охорони праці на рівні факультету відповідає декан, на рівні кафедр – завідувач кафедри. 
В університеті, з урахуванням умов військового стану, діють укриття, що забезпечують безпеку усім учасникам 
освітнього процесу під час повітряної тривоги, або інших сигналів оповіщення.
Функціонує Психологічна служба університету, яка безкоштовно для студентів і працівників Львівського 
національного університету імені Івана Франка проводить індивідуальні психологічні консультації, пізнавальні 
зустрічі на психологічну тематику, соціально-психологічні тренінги, тестування особистісних якостей, здійснює 
співпрацю з порадниками академічних груп, проводить актуальні психологічні дослідження і навчально-
просвітницьку роботу із студентами-майбутніми психологами. (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?

Комунікація зі здобувачами вищої освіти за цією ОП відбувається в освітній, організаційній, інформаційній, 
консультативній та соціальній площині з моменту вступу на навчання. 
Приймальна комісія (https://admission.lnu.edu.ua/ ) надає всю необхідну інформацію для вступу. Декан і заступники 
декана з наукової і навчально-методичної та виховної роботи сприяють вирішенню питань, що виникають у 
здобувачів вищої освіти. 
Студенти та викладачі мають корпоративні скриньки, викладацькі: розміщені на сайті факультету. Необхідну 
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інформацію вивішують на сайті факультету (https://filos.lnu.edu.ua/ ). Сповіщення про важливі події в житті 
факультету й університету відбувається як через сайт факультету (в розділі «Новини»: https://filos.lnu.edu.ua/news ), 
фейсбук-сторінки  факультету та кафедри (https://www.facebook.com/groups/561069780737800/),  
(https://www.facebook.com/groups/kafedrakultury ), корпоративну пошту, телефоном . Старости академічних груп 
постійно перебувають на зв’язку й повідомляють одногрупникам інформацію через вайбер-групи чи телеграм-
канали. 
Роз'яснення щодо роботи в межах навчальних дисциплін викладачі повідомляють у відповідних силабусах. Крім 
того, кожен викладач визначає години, в які він здійснює безпосереднє консультування щодо питань курсу.
Наявні органи студентського самоврядування, які вирішують питання студентського життя. Студентське 
самоврядування має виконавчий орган – Студентський уряд, керівні органи, затверджені голови студентських рад 
факультетів. Контакти є на сайті Університету: м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 124, тел. 239-41-00, e-mail: 
su_lnu@ukr.net (https://students.lnu.edu.ua/self-government/about/). 
В Університеті надають соціальні й академічні стипендії, здобувачів вищої освіти дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також тих, хто в період навчання від 18 до 23 років залишилися без батьків, особи з 
особливими потребами звільняють від плати за проживання в гуртожитках (http://studviddil.lnu.edu.ua/). 
Консультативну допомогу щодо оформлення документів, отримання стипендії цілодобово надає Первинна 
профспілкова організація студентів Університету (м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 125), тел.:098 095 7932, 
email: ppos_lnu@ukr.net, фейсбук група – Профком студентів LNU (https://www.facebook.com/pposlnu/). 
В Університеті функціонує Психологічна служба університету, працівники якої безкоштовно надають 
консультативну допомогу студентам і працівникам Університету й проводять різні психологічні дослідження і 
навчально-просвітницьку роботу. Завідувач Психологічної служби університету – Конюх Ольга Ігорівна. Тел.: (063) 
038-37-38, e-mail: psysluzhba.lnu@gmail.com (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu ). 
Працює Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який з-поміж іншого проводить різноманітні 
опитування й заходи з питань працевлаштування (https://work.lnu.edu.ua/ ).

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

Створення достатніх умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами визначене в 
«Статуті Львівського національного університету імені Івана Франка» як один з обов’язків Університету (п. 3.3.4): 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf . 
За станом здоров’я здобувачі вищої освіти можуть взяти перерву у навчанні (п. 11.6 «Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf , вони можуть оформити індивідуальний план й мають право на 
навчально-реабілітаційний супровід. В Університеті створені умови для функціонування інклюзивного освітнього 
середовища: зокрема наявні пандуси, доступ до аудиторій в головному корпусі забезпечений ліфтом та мобільним 
сходовим підйомником PTR-130. В Університеті функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти 
(https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wpcontent/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf ). Діє «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 ). Інформація для людей з особливими потребами доступна на сайті 
Університету: https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-
hrup-naselennia-do-prymishchen/  .

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

Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті діє «Положення про комісію з питань етики та професійної 
діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf ). Така Комісія є колегіальним органом, який сприяє зміцненню 
довіри, налагоджує діалог між учасниками освітнього процесу, консультує в ситуаціях, які викликають непевність з 
етичного погляду, надає експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки членів університетської спільноти, 
розробляє рекомендації щодо поліпшення культури членів університетської спільноти, забезпечує вирішення 
конфліктних ситуацій, включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією. Комісія 
дає експертний висновок в ситуації неможливості вирішення конфліктних ситуацій на рівні кафедри, факультету. 
Вирішальною особою ЗВО, яка реагує на особливі випадки і виникнення конфліктних ситуацій, є ректор 
Університету (п. 6.2 «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf  ). Діє «Положення про забезпечення академічної доброчесності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ), нормами якого (розділ 6) може скористатися здобувач вищої 
освіти у разі незгоди з результатами перевірки на плагіат.
 Тоді за дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету з 
залученням представників студентського самоврядування й здобувача вищої освіти розгляне апеляційну справу. 
В період сесії діє телефон довіри – (032) 239 41 00. Є поштова скринька dovira_lnu@ukr.net для повідомлень про 
випадки етичних порушень. 
Уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції є канд. юридичних наук, керівник Центру 
забезпечення якості освіти Ірина Богданівна Іваночко (e-mail: iryna_ivanochko@ukr.net). 
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Доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу забезпечена у спосіб розміщення 
всіх відповідних документів на інтернет-сторінці Університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/ ). Статут Львівського національного університету імені Івана Франка (п. 10.19.23) гарантує 
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf ), аналогічне право гарантоване «Правилами внутрішнього розпорядку 
Львівського національного університету імені Івана Франка (п. 5.1) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ). 
Випадків порушення академічної доброчесності й етики і професійної діяльності, щоб учасники освітнього процесу 
застосовували наведені процедури врегулювання конфліктних ситуацій, в межах цієї ОП 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

Процедури розроблення, оновлення, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду ОП в Університеті 
здійснюються на підставі: 1. Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та 
закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf); 2. Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf); 3. Положення про Центр забезпечення 
якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf); 4. Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Ці положення і методичні рекомендації розроблено на підставі ЗУ 
«Про вищу освіту» (http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18) та ґрунтуються на принципах, які викладені в Стандартах і 
рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Європейської асоціації із 
забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/akvty) і національному стандарті України «Системи управління 
якістю. Вимоги» – ДСТУ EN ISO 9001:2018 (http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=79941).

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

Перегляд й оновлення ОП «Культурологія» здійснюється на регулярній основі на підставі змін у нормативно-
правовій базі МОН України, пропозицій членів робочої групи та групи забезпечення ОП, викладачів, студентів, 
абітурієнтів, випускників і зовнішніх стейкхолдерів. Наприклад, перегляд ОП в 2021 р. був зумовлений 
затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/10/02/034-Kulturolohiya.mahistr.pdf – 
згідно з наказом МОН України № 803 від 16.06.2020 р. Враховуючи стандарт, пропозиції стейкхолдерів і робочої 
групи ОП, уточнено мету, основні характеристики, перелік компетентностей і програмні результати навчання, 
перелік освітніх компонент ОП, деталізовано структурно-логічну схему й форми атестації здобувачів освіти, описано 
вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. За результатами обговорення зі стейкхолдерами, 
студентами і випускниками в ОП оновленої редакції 2023 р. внесено зміни передусім структурного й логічного 
характеру, зокрема щодо нормативних і вибіркових навчальних дисциплін та їхньої послідовності (посилання на 
проект – https://filos.lnu.edu.ua/department/teoriji-ta-istoriji-kultury ), що спричинило ущільнення обсягу ЄКТС 
різних видів практик, передбачених в ОП. Внесення змін в ОП здійснюється спершу на рівні кафедри, після цього 
розглядається на Вченій раді факультету, яка проводить перевірку збалансованості і реалістичності програми з 
врахуванням запропонованих змін та раціональності розподілу кредитів. Її позитивне рішення є підставою передачі 
матеріалів на перевірку в Центр забезпечення якості освіти і на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 
ЗВО. Після цього ОП виноситься на розгляд Вченої ради ЗВО. Досвід внесення змін до ОП засвідчив дієвість цих 
процедур і їхній позитивний вплив на вдосконалення освітнього процесу.

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

Перегляд ОП «Культурологія» передбачає постійне залучення здобувачів вищої освіти до обговорення її змісту 
через консультації з гарантом і членами робочої групи, порадниками академічних груп, викладачами, деканатом. 
Крім того, здобувачі освіти є чи раніше були членами робочої групи ОП (Ковальська О.В. –представник 
випускників-культурологів 2021р.; Оліскевич С. І. – чинно магістр культурології, староста групи – долучена до 
проекту ОП-2023), а тому беруть/брали участь в зустрічах з членами робочої групи ОП і в засіданнях кафедри, 
присвячених її обговоренню. Крім того, відповідно до Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ) здобувачі беруть участь в опитуваннях якості викладання 
дисциплін і загальній оцінці якості ОП (останнє з них – https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/ZVIT_za_rezultat_opytuvannia_iakosti_osvit_prohramy_Kulturolohiia.pdf ). Здобувачі вищої 
освіти залучаються до перегляду ОП і через обговорення на засіданнях НТ культурологів «Гілея», участь у якому 
беруть 30 студентів та аспірантів. Товариство проводить активну роботу: лекторії, здійснення проектів, мотиваційні 
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зустрічі, екскурсії, видають студентський часопис «Гілея: філософія культури постмодерної доби» 
(https://lnu.edu.ua/360-stud-works-filosofi/).

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

Органом студентського самоврядування на рівні філософського факультету є Студентська Рада філософського 
факультету (https://is.gd/yG5vFY), яка має право вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та 
організації навчального процесу. Це важливо, адже здобувачі активно залучені до роботи і функціонування 
студентського самоврядування на факультеті (https://filos.lnu.edu.ua/students/profbiuro-studentiv-2). Зокрема 
випускниця Бринь Еріка (ФФК-41) є учасницею Студентської ради факультету та учасницею профбюро студентів 
філософського факультету у 2021–2022 рр. Окрім того, здобувачі залучені до засідань Первинної профспілкової 
організації студентів ЛНУ ім. І. Франка ( https://www.facebook.com/pposlnu/), яка входить до Профспілки 
працівників освіти і науки України. Серед дійсних членів Профбюро філософського факультету (https://is.gd/5Yjqbs 
) є багато студентів-культурологів: Бринь Еріка (ФФК-41), Ростоцька Діна (ФФК-21), Абузова Мар’яна (ФФК-21), 
Гофман Теодор (ФФК-21), а представники Студентського уряду є членами Вченої Ради Університету і Вченої Ради 
філософського факультету, а тому беруть участь в обговоренні ОП. Також регламентовано, що в рамках 
студентського самоврядування здобувачі освіти мають можливість створити петицію (в тому числі з приводу ОП), 
яка після набрання необхідної кількості голосів висувається на обговорення.

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

Роботодавці є безпосередньо залученими до процесу перегляду ОП «Культурологія» під час розширених засідань 
кафедри, а також є членами робочої групи ОП (наприклад: Продан Т.П.-2021;.2023) і рецензентами/зовнішніми 
стейкхолдерами ОП (Сторожук С.В. (професор кафедри української філософії та культури Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка), Кобрин М.С. (директор Музично-меморіального музею Соломії 
Крушельницької), Ігнатенко Д.А. (керівниця медіа проєкту SEVDI podcast & blog). Стейкхолдери ОП здійснюють 
первинну оцінку будь-якого проекту програми, а деякі потенційні роботодавці і практики в галузі залучаються до 
ОП для проведення відкритих лекцій до дня Гідності   https://www.facebook.com/events/856235472474935/?
ref=newsfeed, https://www.facebook.com/events/535936741417701/?ref=newsfeed , семінарів, воркшопів, тренінгів 
тощо. Інтереси та запити роботодавців стосовно змісту ОП «Культурологія» стосувались насамперед необхідності 
поглиблення знань і розширення вмінь та навиків у практичні площині спеціальності, що зумовило достатній обсяг 
та наявність різних видів практик в ОП. Загалом пропозиції роботодавців і зовнішніх стейкхолдерів відображено в 
освітніх компонентах ОП і програмних результатах навчання. 

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

В Університеті з метою кар’єрного розвитку студентів, випускників і викладачів створено Відділ кар’єрного розвитку 
та співпраці з бізнесом (http://marketingcenter.lnu.edu.ua/deps/career/ ). Здійснюється комунікація з бізнесом, 
державним сектором, освітнім і експертним середовищем, а також надається допомога студентам і випускникам у 
працевлаштуванні та розвитку їхньої кар’єри. Відділ функціонує у взаємодії з Асоціацією випускників Університету 
(https://alumni.lviv.university/), серед цілей якої ефективний нетворкінг і співпраця випускників, менторство і 
стажування. Працівниками кафедри, на основі особистих контактів з випускниками проводиться опитування та 
комунікація з метою простеження їхнього кар’єрного шляху. В результаті проведення зустрічей і бесід було 
отримано зворотній зв’язок від низки випускників ОП «Культурологія» та встановлено, що вони працюють за 
спеціальністю. Факти проведення таких зустрічей відображено на веб-сторінках кафедри теорії та історії культури 
http://surl.li/enxkp ! http://surl.li/enxki 

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

Внутрішнє забезпечення якості ОП «Культурологія» регулюється Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ЗВО  і передбачає реагування на виявлені недоліки в освітньому процесі. Питання 
забезпечення якості ОП є предметом розгляду під час засідань кафедри, після чого відповідні пропозиції 
передаються в інші структурні підрозділи ЗВО. В рамках ОП проводився плановий внутрішній аудит системи 
управління якості освіти на кафедрі кафедри теорії та історії культури. Його об’єктом була вся документальна база 
якості освіти на першому, другому і третьому рівнях вищої освіти, які забезпечує кафедра. Виявлені недоліки 
стосувались неточностей в оформленні робочих програм і силабусів дисциплін. Коригуючі заходи щодо робочих 
програм і силабусів освітніх компонентів ОП, визначені внутрішнім аудитом, було виконано в найкоротші терміни і 
в повному обсязі. Відтак навчальні дисципліни з ОП забезпечено робочими програмами і методичними вказівками 
щодо проведення практичних, семінарських занять і самостійної роботи, критеріями оцінювання, затверджені 
відповідними підрозділами, а також в електронному вигляді розміщені на веб-сторінц
і ОП (https://filos.lnu.edu.ua/department/teoriji-ta-istoriji-kultury). Серед питань які виникли в ході реалізації ОП, 
наступні: -рекомендації щодо вдосконалення змісту ОП, які визначались на основі відгуків рецензентів; розширити 
спектр освітніх компонент, спрямованих на підготовку до наукової діяльності і були/будуть враховані в розробці 
чинної та наступних редакцій ОП; - недостатнє залучення студентів до програм академічної мобільності, що 
пояснюється загальною епідеміологічною ситуацією в світі й іншими поточними проблемами; - низький рівень 
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активності студентів в отриманні і зарахуванні результатів навчання, отриманих шляхом  неформальної та 
інформальної освіти. Недолік почали коригувати шляхом інформування здобувачів освіти про опції і перспективи 
участі в розмаїтих заходах неформальної/інформальної освіти (самоосвіти), зокрема в тренінгах, воркшопах, 
семінарах. Додатково розширено спектр освітніх компонент ОП, спрямованих на підготовку до наукової й 
практичної діяльності здобувачів. Результати проведеного аудиту і вжиті заходи було обговорено на засіданні 
кафедри і Вченої ради факультету. Відтак система внутрішнього забезпечення якості освіти ефективна у виявленні і 
коригуванні проблемних моментів ОП. Крім того, загальна оцінка якості ОП здійснювалась Центром моніторингу на 
початку осіннього семестру 2022–2023 н.р. через опитування здобувачів освіти (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/ZVIT_za_rezultat_opytuvannia_iakosti_osvit_prohramy_Kulturolohiia.pdf). Аналіз 
результатів показав, що абсолютна більшість студентів задоволена змістом і організацією ОП.

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

Акредитація відповідної ОП проводиться вперше. Проте в результаті проведення акредитацій інших ОП у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема на філософському факультеті, були 
запроваджені зміни рекомендаційного і нормативного характеру. Зокрема, було прийнято низку нормативних 
документів: 1. Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття 
освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf ); 2. 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 ); 3. 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 ); 4. 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 ); 5. Нову редакцію Положення про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ); 6. Нову редакцію 
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://nmv.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/reg_prof_developmentPOLOZHENNYA-2019.pdf ). Крім того, з метою пристосування до 
викликів, спричинених пандемією Covid-19, прийнято Тимчасове 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 ОЕСР 
та/або ЄС (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf ). 
З метою покращення комунікації з зовнішніми стейкхолдерами взято за правило поруч із проектом/проектами ОП 
зазначати контактну адресу або контактний телефон/e-mail, за яким зацікавлені особи могли б внести свої 
пропозиції щодо коригування ОП. Крім того, враховуючи досвід і рекомендації для інших освітніх програм, 
інтенсифіковано профорієнтаційну роботу з використанням інноваційних технологій, зокрема в соціальних мережах 
(FB, YouTube, Instagram), через промо-відео та постери, а також залучення ЗМІ й участь в проектах просвітництва 
для молоді. Продовжується розширення потенційних роботодавців і баз для практики.

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

Роль академічної спільноти в процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП «Культурологія» регламентується 
Статутом ЛНУ ім. І. Франка, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЛНУ ім. І. Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ), Положенням про Центр забезпечення 
якості освіти в ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf   ), 
Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх 
програм в ЛНУ ім. І. Франка. Гарантом і робочою групою ОП періодично вносяться зміни до ОП, обговорення яких 
здійснюється під час засідань кафедри. Викладачі, які забезпечують навчання на ОП, аналізують сучасні тенденції в 
освіті культурологів (теоретиків і практиків), суспільно-культурні запити, пропозиції і рекомендації роботодавців й 
вносять зміни до діючих освітніх компонент, а також пропонують нові освітні компоненти. Гарант та робоча група 
ОП при підборі викладацького складу керуються критеріями, визначеними Ліцензійними умовами провадження 
освітньої діяльності, відповідністю викладачів освітнім компонентам, сприяють постійному підвищенню 
кваліфікації викладачів. Також для забезпечення якості ОП залучено в якості рецензентів представники інших ЗВО 
(проф. Сторожук С.В. КНУ ім. Т. Шевченка).

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

Розподіл відповідальності щодо внутрішнього забезпечення якості освіти визначений Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти в ЛНУ ім. І. Франка та передбачає два рівні – факультетський і 
університетський. Університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, 
проректорами, Вченою радою Університету, Центром забезпечення якості освіти. Повноваження ректора 
Університету, проректорів та Вченої Ради регламентовані у Статуті ЛНУ ім. І. Франка та відповідними положеннями. 
Завдання Центру забезпечення якості освіти закріплені в Положенні про центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім. 
І. Франка. Центр забезпечення якості освіти спільно з Центром моніторингу здійснюють моніторинг якості 
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навчальних дисциплін і загалом ОП, а також опитування щодо якості ОП в цілому. Результати таких анонімних 
опитувань студентів в узагальненій формі звіту надаються деканові факультету, заступнику декана з навчально-
методичної роботи і гаранту ОП щодо можливості її покращення та/або оновлення. Своєю чергою, факультетський 
рівень організації і контролю за якістю вищої освіти реалізується Вченою радою і деканом філософського 
факультету, його заступниками, завідувачами кафедр, відповідальних за ОП, та науково-педагогічними 
працівниками.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюють «Статут Львівського національного університету 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), «Колективний договір на 
2021–2024 роки» (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://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Правила внутрішнього 
розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf Ці та інші документи доступні онлайн на веб-сторінці Львівського 
університету у розділі «Документи Університету» (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/).

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://filos.lnu.edu.ua/academics/osvitni-programy. 
Містить також корпоративні скриньки членів групи забезпечення, на які стейкхолдери можуть надсилати 
пропозиції, рекомендації та зауваження щодо змісту цієї ОП.

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

https://filos.lnu.edu.ua/academics/osvitni-programy

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: - міждисциплінарний характер ОПП «Культурологія» та її висока практична орієнтованість: 
наявність різного роду практик з можливостями практичної апробації та перспективами працевлаштування; -
залучення до освітнього процесу науково-педагогічних працівників, які мають багаторічний досвід та високий 
професійний рівень викладання; - ОП враховує новітні досягнення культурології, зорієнтована на теоретичні та 
прикладні аспекти культурологічного знання; - наявність достатньої кількості вибіркових дисциплін, що дають 
змогу щороку формувати здобувачам вищої освіти найрізноманітніші освітні траєкторії, які відповідають їхнім 
зацікавленням і основним запитам ринку праці; - акцент на вивчення іноземних мов, зокрема нормативний курс 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням». Вибірковий курс «Філософія фантастики» запропоновано на вибір 
прослуховувати українською або англійською мовою, що є кроком в напрямі інтернаціоналізації вищої освіти в 
Україні; - можливість продовжити навчання в аспірантурі зі спеціальностей 033 – Філософія, 031 – Релігієзнавство; - 
наявність потужного студентського наукового товариства культурологів «Гілея», яке протягом останніх років 
посідає провідне місце серед студентських наукових товариств; - наявність в Університеті чисельних програм 
міжнародного обміну, зокрема Erasmus +; -співпраця зі стейкхолдерами: органами місцевого самоврядування, 
культурними інституціями, мас-медіа, які виступають базами практик, є потенційними роботодавцями та активно 
долучаються  до навчального процесу та вдосконалення якості ОПП. Велика увага до практичної апробації, 
насамперед під час проходження практик; - систематична співпраця із громадськими організаціями, зокрема 
Українською асоціацією культурологів-Львів, Майстернею Академічного Релігієзнавства, а також з Науковим 
товариством ім. Т. Шевченка, реалізація різноманітних спільних проєктів.
Слабкі сторони: - відсутність навчання за умов дуальної освіти; - недостатньо висока кількість публікацій у 
виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science; - невисокий рівень 
залучення академічної спільноти та здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності; - потреба у більш 
комплексному підході до вирішення проблем з джерельною базою, до якої апелюють укладачі силабусів дисциплін; 
-відсутність фахового наукового вісника кафедри.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?
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Перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років: - перегляд, та оновлення ОПП, а саме: диверсифікація 
навчальних дисциплін в кореляції із запитами студентів, пропозиціями стейкхолдерів; - розширення переліку 
вибіркових дисциплін у навчальному плані та їх компонентів у кредитах, що дасть можливість повніше забезпечити 
освітньо-наукові потреби студентів і розширить перспективу працевлаштування випускників; поява сертифікованих 
електронних курсів із дисциплін ОП; - безперервне підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів на 
основі стажування, участі у міжнародних конференціях, наукових проєктах, підготовки публікацій тощо; - 
підвищення рівня публікаційної активності співробітників кафедри та здобувачів освіти у фахових вітчизняних та 
зарубіжних виданнях, зокрема тих, що включено до наукометричних баз Scopus/ Web of Science; - проведення 
наукових семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів із залученням провідних світових та 
вітчизняних фахівців у сфері культури і мистецтва; - реєстрація журналу «Соціогуманітарні проблеми людини» як 
фахового видання з культурології, філософії та релігієзнавства (за шифрами 034, 033, 031);  - долучення здобувачів 
вищої освіти до роботи над перекладами іноземних джерел українською мовою у процесі написання кваліфікаційної 
роботи та ін.; - тісна співпраця із відділом міжнародних зв’язків Університету і заохочення студентів до участі у 
програмах міжнародної академічної мобільності з метою підвищення фаховості та з перспективою розширення сфер 
майбутнього працевлаштування; - активна інтеграція стейкхолдерів до актуалізації ОПП (відповідно систематичне 
редагування структури та змісту ОПП), що сприятиме релевантній відповіді на запити ринку праці; - розширення 
міжнародної науково-проєктної діяльності із метою популяризації культурної спадщини України. У Львівському 
університеті останніми роками суттєво оновлено нормативно-правову базу, затверджено Стратегію розвитку 
Університету на 2021–2025 роки (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf), суттєво 
покращено мотивування викладачів до занять наукою (на факультетах наявні мотиваційні фонди, за друк Scopus і 
Web of Science статей, монографій, захист дисертацій тощо передбачено преміювання), зростає кількість угод з 
іноземними осередками освіти, роботодавцями, розробляються програми з дуальною формою навчання і програми 
подвійних дипломів.

 

 
          
  

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.
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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.
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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

Виробнича 
(дослідницька) 
практика

практика vurobnucha 
(doslidnuzka)praktu

ka.pdf

ONknaT8kUtKNQS4
HOx8JBPeUxyvjorp
Kt6yXGw+OxRQ=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер, мультимедійна 
дошка, ноутбук, планшет.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика metoduchni 
rekomendazii 

peredduplomnoi 
praktuku.pdf

nG8IQkVneaL6Re0+
GDMdLDjow5+HUL

dOUu2kcrlJRlQ=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер, мультимедійна 
дошка, ноутбук, планшет.

Культурна аналітика в 
медіа

навчальна 
дисципліна

KULTURNA_ANALI
TYKA_v_MEDIA_Sy
labus_Darmoriz.pdf

04KmB2r+Wy3cIaeC
7OmMovAqy8ML+c6

/ZiMTI52tp3k=

Комп'ютер, мультимедійний 
проектор, дошка, крейда, 
фліпчарт, папір, маркер

Філософія творчості навчальна 
дисципліна

Sylabus_Filosofia_tv
orchosti_Kashuba.pd

f

QUQpnnE9Ik9qMQ
DrdDSDSqMcX/GjU

7t1uRXHjH+jtl0=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, дошка, крейда, папір, 
маркер

Виробнича 
(практикум в медіа) 
практика

практика Vurobnucha 
(praktukum v media) 

praktuka.pdf

rRyjff+PIdnXB7lpGK
enSKC8U6Aj/vUM72

GGLwQOPls=

Проектор, комп'ютер, доступ до 
мережі Інтернет 

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

atestaziynuy 
ekzamen.pdf

gaYkQkiF6K9Y1jgQL
/5kcYLaMHS7ND8f

Wh7LVbj2QI0=

Мультимедійний проектор, 
комп'ютер, доступ до мережі 
Інтернет

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

підсумкова 
атестація

Методичні_рекоме
ндації_магістер_р
обіт_Альчук_Стец

енко.pdf

Tjv24CbMbDxCHBU
DJN+POtjxuTY9Gvx

bMaaFwXu2Yek=

комп'ютер, доступ до мережі 
Інтернет, проектор.

Виробнича (проєктна) 
практика

практика Sylabus_vyrobnych_
proekt-

praktuky_L.K..pdf

2zB5OmTHpiDZ+Ln
D3eEqUwiBiUtTPhO

vUU8YipwS2q0=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер, мультимедійна 
дошка, ноутбук, планшет, 
доступ до мережі Інтернет

Провідні тенденції 
сучасної культури

навчальна 
дисципліна

Sylabus_Providni_te
nden_sychasn_kultu
ry_Lishchynska.pdf

WEucqf8cb5Vyd6oY
QfT9ZAkavV+mSn90

qOwH28seCsw=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, дошка, крейда, 
фліпчарт, папір, маркер

Культура 
повсякденності

навчальна 
дисципліна

Sylabus_kultura_po
vsjakdennosti_Korol.

pdf

GE7B5ojGqBEIJ7PY
aEGoAVF9rmEk7+H

iNeEzUWWtPqc=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, дошка, крейда, 
фліпчарт, папір, маркер

Культурні практики та 
політики

навчальна 
дисципліна

Sylabus_Kult_prakt
_i_polit_Darmoriz.p

df

0/6IIhq2UiNmMy2r
QQudr2dDTts65zmX

gHAd7+mXMvA=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер.

Філософія права навчальна 
дисципліна

Filosofiia_prava_syl
abus_Alchuk.pdf

StO/5tTF0M9FcvurV
ykRe/O+B4YE8iZtjX

3U4Sd2+9w=

Мультимедійний проектор, 
комп'ютер, дошка, крейда, папір, 
маркет 

Міжкультурна 
комунікація

навчальна 
дисципліна

mizhkulʹturna 
komunikatsiya.pdf

J3ZHMT/Sr2GRWK
pyGW156yt6fprMD2
4NKso8FxqFUjw=

Мультимедійний проектор, 
комп'ютер 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Metodolohiia_ta_or
haniz_nauk_doslidz
h_sylabus_Alchuk.p

df

88THgGhA9PjAK2oi
q7mCYcb6ejWcomL5

FeS6rvjW4qs=

ноутбук, проектор, проекційний 
екран.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

sulabys_inozemna.p
df

mGGdvW7yHrag5W
xtmy+URsEw3M8LA

sek7ZORoTj+Svc=

Доступ до мережі Інтернет; 
мультимедійні засоби

Гуманістичні аспекти 
сучасної етики

навчальна 
дисципліна

gumanistuchni 
acpektu suchasnoi 

etuku.pdf

ea1eWFXnWYdm2G
8tOaX4KYqJjvtfnbJ

wvHWxRadSSf8=

 Використання програмного 
забезпечення, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, 
мультимедійний проектор, із 



урахуванням особливостей 
навчальної дисципліни.

 
* 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

180606 Івасюта 
Олена 
Богданівна

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030829, 
виданий 

29.09.2015

11 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

1. Hrynya N.O., 
Ivasyuta O. B. 
Intercultural 
communicative 
competence in ELT of 
law and journalism 
students / N.O. Hrynya, 
O. B. Ivasyuta // 
Спецвипуск наукового 
журналу "Молодий 
вчений". - 2021.

2. Івасюта О.Б. 
Лінгвокультурний 
вимір китайського 
символу / О. Б. 
Івасюта // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений» – № 2.1 (78.1) 
– Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. – 
С. 28–31. 
(GoogleScholar, 
CrossRef, 
IndexCopernicus, 
Vernadsky National 
Library of Ukraine)

3. Ivasyuta O. B. 
Cultural Aspect in the 
Foreign Language 
Classroom / O. B. 
Ivasyuta // Book of 
Research Papers (in 
English) “Knowledge 
Transfer in the Global 
Academic 
Environment” : 
Збірник наукових 
праць (англійською 
мовою) / Укл., заг. 
ред. А.І. Раду, ред. Л.Р. 
Кузнецова. – Львів : 
ПП “Марусич”, 2019. – 
С. 248 – 255

4. Івасюта О.Б. 
Стилістичне 
функціонування 
літературної 
символіки / О. Б. 
Івасюта // Science and 
Education a New 
Dimension. Philology, 
VI (54) – Issue 183 – 
Budapest, 2018. – P. 
27–29. (Index 
Copernicus; Global 
Impact Factor; Inno 
Space Scientific Journal 



Impact Factor; ISI 
Impact Factor)

5. Івасюта О.Б. 
Методика 
дослідження символів 
у художньому тексті / 
О.Б. Івасюта // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Перекладознавство 
та міжкультурна 
комунікація» № 4 
(Index Copernicus). – 
Херсон, 2018. – С. 29 – 
34

6. Івасюта О.Б. 
Побудова поля 
символів 
антонімічного 
концепту DIVIDED–
WHOLE (на прикладі 
роману Перл Бак «A 
House Divided» / О.Б. 
Івасюта // Zbior 
artykulow naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo Praktycznej 
"Filologia, socjologia i 
kulturoznawstwo 
Teoretyczne i 
praktyczne aspekty 
rozwoju wspolczesnej 
nauki" (30.03.2017 - 
31.03.2017) - 
Warszawa: Wydawca: 
Sp. z o.o. «Diamond 
trading tour», 2017. – 
P. 89–93

7. Ivasyuta O.B. 
Boundaries of symbol 
in stylistics / O.B. 
Ivasyuta // Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія «Філологічні 
науки». No 1 (13) 
(Index Copernicus, 
РИНЦ , Google 
Scholar) – Дніпро, 
2017. – P. 202 – 207

8. Івасюта О.Б. 
Типологічна 
характеристика 
символів у романі П. 
Бак «Сини» / О.Б. 
Івасюта // Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія «Філологічні 
науки» № 1 (13) (Index 
Copernicus, РИНЦ , 
Google Scholar) – 
Дніпро, 2017. – С. 51 – 
57

9. Івасюта О.Б. 
Символічне поле у 
романі Перл Бак 
«Жіночий павільйон» 
/ О.Б. Івасюта // 
Science and Education 
a New Dimension: 



Philology. – Vol. IV 
(25), Issue: 105. – 
Budapest, 2016. – P. 
46–50

Івасюта О. Б. 
Художній символ як 
носій культурних 
смислів / О. Б. Івасюта 
// Тези звітної 
наукової конференції 
професорсько-
викладацького складу 
факультету іноземних 
мов за 2020 рік (4-5 
лютого 2021 рік). На 
пошану доктора 
філологічних наук, 
академіка Романа 
Семеновича Помірка. 
– Львів : ПАІС, 2021. – 
С. 75-77.

2. Ivasyuta O. B. 
Cultural Aspect in the 
Foreign Language 
Classroom / O. B. 
Ivasyuta // Book of 
Research Papers (in 
English) “Knowledge 
Transfer in the Global 
Academic 
Environment” : 
Збірник наукових 
праць (англійською 
мовою) / Укл., заг. 
ред. А.І. Раду, ред. Л.Р. 
Кузнецова. – Львів : 
ПП “Марусич”, 2019. – 
С. 248 – 255

3. Івасюта О.Б. Місце 
символа в побудові 
текстових концептів / 
О.Б. Івасюта // 
Актуальні проблеми 
германо-романської 
філології та освітній 
соціокультурний 
процес. – Мат–ли 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет ім. 
В.Гнатюка. – 
Тернопіль, 2013. – 
С.90–92.

4. Ivasyuta O.B., 
Boychuk J. Formation 
of mass media 
stereotypes / O.B. 
Ivasyuta, J. Boychuk // 
Knowledge Transfer in 
the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-
K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
49-51.



5. Ivasyuta O.B., Buniak 
V. Constructive 
journalism: approach 
that benefits society / 
O.B. Ivasyuta, V. 
Buniak // Knowledge 
Transfer in the Global 
Academic

Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-
K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
58-60.

6. Ivasyuta O.B., 
Farafonova M. 
Economic 
repercussions of the 
Covid-19 pandemic / 
O.B. Ivasyuta, M. 
Farafonova // 
Knowledge Transfer in 
the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-
K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
92-93.

7. Ivasyuta O.B., Hasii 
Z.-N. Mass media 
literacy / O.B. Ivasyuta, 
Z.-N. Hasii // 
Knowledge Transfer in 
the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-
K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
115-116.

8. Ivasyuta O.B., 
Hrytsyk P. 
Technologies and their 
impact on education / 
O.B. Ivasyuta, P. 
Hrytsyk // Knowledge 
Transfer in the Global 
Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-



K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
141-142.

9. Ivasyuta O.B., 
Husieva A. Fashion 
terminology everyone 
should know / O.B. 
Ivasyuta, A. Husieva // 
Knowledge Transfer in 
the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-
K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
148-149.

10. Ivasyuta O.B., 
Kychata Yu. Pandemic 
neologisms and shifts 
in vocabulary / O.B. 
Ivasyuta, Yu. Kychata // 
Knowledge Transfer in 
the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume 1 (A-
K) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
211-213.

11. Ivasyuta O.B., 
Ostymchuk A. Political 
censorship in the 
history of Ukraine / 
O.B. Ivasyuta, A. 
Ostymchuk // 
Knowledge Transfer in 
the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume II (L-
Z) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
62-64

12. Ivasyuta O.B., 
Prokaziuk A. 
Neologisms in 
journalism / O.B. 
Ivasyuta, A. Prokaziuk 
// Knowledge Transfer 
in the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 



Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume II (L-
Z) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
81-83.

13. Ivasyuta O.B., 
Samborska O. Media 
coverage of 
sportswomen / O.B. 
Ivasyuta, O. Samborska 
// Knowledge Transfer 
in the Global Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities : 
Publication in 2 
volumes. Volume II (L-
Z) : Book of Conference 
Abstracts (in English) / 
Gen. ed. & compil. A. I. 
Radu, ed. L. R. 
Kuznetsova. Lviv : ПП 
„Марусич”, 2021. – C. 
92-94..

14. Ivasyuta O.B., 
Varenyk N. Media 
globalization: the role 
of the media in 
international relations / 
O.B. Ivasyuta, N. 
Varenyk // Knowledge 
Transfer in the Global 
Academic 
Environment. 
Terminological Basis of 
Modern Research in 
Humanities

Участь у об’єднанні 
громадська 
організація “Асоціація 
вчителів англійської 
мови “ТІСОЛ-
УКРАЇНА

168504 Ліщинська-
Милян 
Ольга 
Ігорівна

Доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І.Франка, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність: 

7.02030201 
історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 010471, 

виданий 
16.05.2001, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021284, 
виданий 

23.12.2008

21 Провідні 
тенденції 
сучасної 
культури

Доц. Ліщинська-
Милян О.І. тривалий 
час викладає курс 
«Провідні тенденції 
сучасної культури», 
дисципліна, пов’язана 
з науковим інтересом 
викладачки, що 
підтверджують 
наукові публікації за 
останні десять років:
-Ліщинська О. 
Соціокультурна 
ситуація сучасної 
доби: соціально-
економічні та 
політичні тенденції // 
The 4 th International 
scientific and practical 
conference ―Modern 
research in world 
scienceǁ (July 10-12, 
2022) SPC―Sci-
conf.com.uaǁ, Lviv, 
Ukraine. 2022. P. 760-
764: https://sci-
conf.com.ua/wp-



content/uploads/2022/
07/MODERN-
RESEARCH-IN-
WORLD-SCIENCE-10-
12.07.22.pdf
-Ліщинська 
О. Екологічні проєкти 
Венеційської бієнале 
як відображення 
 актуальних тенденцій 
сучасної культури // 
Virtus. Scientific 
Journal. Editor-in-
Chief: Zhurba M.A. 
2019. № 36. (Indexed 
in: Scientific Indexing 
Services (USA), 
Citefactor (USA), 
International 
Innovative Journal 
Impact Factor, 
ResearchBib, Scientific 
Journal Impact Factor 
(SJIFactor), Directory 
of Research Journal 
Indexing (DRJI)). ISSN 
2410-4388
-Ліщинська 
О. Моральні аспекти 
сучасної цивілізації // 
Енциклопедія 
Сучасної України. 
Т.21: “Мікро-Моя” / 
Редкол.: І.М. Дзюба, 
М.Г. Железняк та ін.; 
Інститут 
енциклопедичних 
досліджень НАН 
України, Наукове 
товариство імені 
Шевченка. К., 2019.
-Ліщинська 
О. Соціокультурні 
вектори українського 
візуального 
мистецтва // 
Соціогуманітарні 
проблеми людини. 
Львів : Ін-т 
соціогуманітарних 
проблем людини, 
2016. Вип. 9. С. 41–48.
-Ліщинська 
О. Моральні цінності 
спільноти в 
комунітаристських 
концепціях // 
Соціогуманітарні 
проблеми людини. 
Львів, 2012. Вип. 6. С. 
121–129.
-Ліщинська О. Нове 
золоте правило А. 
Етціоні в руслі 
морально-етичних 
концепцій 
комунітаризму // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск В.Мельник. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. 
Вип. 8. С. 108–111.
-Ліщинська О. 
Консьюмеризм як 
тенденція сучасної 
культури // Тези 
звітної наукової 
конференції 



філософського 
факультету / Відп. за 
випуск В.Мельник. 
Львів: Вид. центр ЛНУ 
ім.І.Франка, 2010. 
Вип. 7. С.123–125.
-Ліщинська О. Пошук 
нової соціокультурної 
концепції людини у 
теорії комунітаризму 
// Тези Міжнар. Наук. 
конференції 
«Духовність. 
Культура. Людина». 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2010. 174 с.
Курс «Провідні 
тенденції сучасної 
культури» пов’язаний 
в курсом «Історія 
світової культури», 
викладання якого доц. 
Ліщинська-Милян 
О.І. забезпечує для 
студентів бакалаврату 
(7 кредитів, 210 год).
Свідченням наукового 
зацікавлення та 
постійної актуалізації 
тем курсу є публічні 
події, в яких бере 
участь викладачка. 
Так, 17.11–1.12.2022 р. 
доц. Ліщинська-
Милян О.І. взяла 
участь в круглому 
столі до Дня Гідності 
та Свободи 
https://www.facebook.c
om/profile.php?
id=100088233804933 
(авторка ідеї та 
кураторка проєкту 
асист. Продан Т.П), 
обговорювана 
проблематика близька 
до теми №3 
«Лібералізм та 
ідейно-політичний 
вимір сучасної 
культури» курсу 
«Провідні тенденції 
сучасної культури».
Поглиблення науково-
теоретичних аспектів 
викладання курсу 
відбулося під час 
стажування у відділі 
Соціальної філософії і 
філософії культури 
Інституту філософії 
Жешівського 
університету (з 6 по 12 
жовтня 2014 р., 
відповідно до Угоди 
про співпрацю між 
Львівським та 
Жешівським 
університетами).
У ході стажування 
ознайомилася зі 
структурою Інституту 
філософії, його 
відділами та 
підрозділами. 
Зокрема з відділом 
Соціологічно-
історичним та 
підрозділом 
Соціальної філософії і 
філософії культури. 



Відвідала заняття 
доктора Б. Гузовської. 
Зокрема лекцію 
«Вступ до філософії 
культури і цивілізації» 
для студентів ІІІ курсу 
філософського 
факультету (7 жовтня 
2014 р.). 
Познайомилася з 
проведенням 
практичних 
(семінарських) занять. 
Ознайомилася з 
науковою роботою 
Інституту філософії, 
науковими 
виданнями, 
збірниками, 
часописами: «Софія» 
(«Sofija»), «Філософія 
в культурах 
слов’янських країн» 
(«Filozofia w kulturach 
krajow slowianskich»), 
«Народи слов’янські 
стосовно глобалізації» 
(«Narody slowianske 
wobec globalizacji»). 
Результат стажування 
реалізовано у науковій 
статті «Media-art w 
ukraińskiej sztuce 
wizualnej: irracjonalny 
komponent».
Осмислення і 
доповнення окремих 
тем курсу «Провідні 
тенденції сучасної 
культури» відбулося 
під час стажування у 
відділі етнології 
сучасності Інституту 
народознавства НАН 
України (з 8.04.2019 р. 
по 8.05.2019 р.). 
Зокрема, для 
актуалізації і 
поглиблення 
теоретичних підвалин 
курсу – теми № 4 
«Гендерні аспекти 
сучасної культури» – 
важливими були 
події, які відбувалися 
в Інституті 
народознавства НАН 
України: опубліковане 
інтерв’ю з молодшим 
науковим 
співробітником 
Інституту Г. 
Зарембою-Косович в 
рамках соціального 
проекту «Жінки – це 
50% успіху України», 
присвячене питанням 
самодискримінації 
жінок, браку 
гендерної 
поінформованості 
суспільства тощо; а 
також опубліковані 
результати 
дослідження старшого 
наукового 
співробітника 
Інституту О. Кісь, 
президента 
Української асоціації 
дослідниць жіночої 



історії, співзасновниці 
Української асоціації 
усної історії, 
присвячене 
академічному 
фемінізму та співпраці 
держави і жіночих 
рухів. 
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35 Філософія 
права

  Грамота за внесок у 
наукові здобутки 
круглих столів з 
антропології права 
(Львів, 2015-2014 р.р.) 
Декан юридичного 
факультету ЛНУ 
ім.І.Франка, професор 
А.Бойко,  
Зав.Львівської 
лабораторії прав 
людини і 
громадянина НАПрН 
України, професор 
П.Рабінович

  СЕРТИФІКАТ № 
086ІІІ МК до 65 
річниці ООН 
Міжнародна наукова 
конференція 
“Розвиток 
громадянського 
суспільства: 
духовність і право. від 
ректора Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 
І.Вакарчук, Львів 25-
27 вересня 2010р.

1. Марія Альчук. 
Богдан Кістяківський 
– український 
філософ права (до 150 
- річчя з дня 
народження) // 
Вісник НТШ. Весна – 
Літо, 2020. Число 63. 
Львів: 2020. С.40–44. 
URL: 
https://ntsh.org/sites/d
efault/files/visnykntsh_
63_site.pdf
 2.Альчук  М. Георг 
Гегель і Богдан 
Кістяківський про 
свободу як сутність 
права // Феномен  
свободи у контексті 
цивілізаційних 
викликів ХХІ 
століття: Матеріали   
міжнародної науково-
практичної 
конференції. (23-24 
травня 2019, Львів).  
Львів: 2019.  С. 50–56.
Альчук М. Про 
«круглий стіл» 
«Філософська 
спадщина Стефана 
Яворського» // Вісник 
НТШ. Весна–Літо, 
2019. Число 61.  Львів, 
2019.  С. 125–126. 
https://ntsh.org/sites/d
efault/files/visnyk_61.p
df 
3.Марія Альчук, 
Наталя Мозгова. 
Поняття  та проблеми 



теорії комунікації // 
Гуманітарно-наукове 
знання: горизонти 
комунікативістики: 
Матеріали 
Міжнар.наук. 
конференції 
(Чернівці, 4-5 жовтня 
2019 р.).  Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2019. С. 74–76. 
http://www.philosophy
.chnu.edu.ua/res//phil
osophy/HPhilos_conf_
2019.pdf 
4.Альчук М. 
Формування 
правосвідомості та 
правової культури в 
українському 
суспільстві // 
Становлення нової 
соціокультурної 
дійсності в Україні : 
Колективна 
монографія;[за 
заг.ред.В.П. 
Мельника].Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. С.68–
90. 
5. Марія Альчук. 
Богдан Кістяківський: 
До питання про 
взаємозв’язок права і 
держави   // Quo vadis 
humanitas? Ksęga 
Jubileuszowa 
dedukowana ks. prof. 
Jackowi Pawlikowi 
SVD, Z okazji 65 
rocznicy urodzin.  
Wydawnictwo 
VERBINUM. Warszawa 
– Lwów – Kijów, 
2017.C. 219–230. URL:  
https://filos.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2014/
12/2017-Lwow.-Ksiega-
Jubileuszowa-
dedykowana-ks.-prof.-
Jackowi-Pawlikowi-
SVD..pdf 
6.Mariya Alchuk. 
Kistyakivskyj’s 
phenomenon of law 
// Studia Polsko 
Ukraińskie, №4.  
Uniwersytet 
Warszawski, Zaklad 
Graficzny.  Warszawa: 
2017. S. 185 – 195. ISSN 
2353-5644 URL:    
http://www.ukraina.uw
.edu.pl/sites/default/fil
es/Tom%204_2017.pdf  
7. Альчук М. Ідея 
права у вченнях 
українських філософів 
права кінця ХІХ 
початку ХХ ст.  // "Дні 
науки філософського 
факультету – 2017", 
Міжн. наук. конф. 
(2017; Київ). 
Міжнародна наукова 
конференція "Дні 
науки філософського 
факультету – 2017", 
25-26 квіт. 2017 р. : 



[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол.: 
А. Є. Конверський [та 
ін.].  Київ: Видавничо-
поліграфічний центр 
"Київський уні- 
верситет", 2017. Ч. 3. 
С. 131 – 133. URL:  
http://philosophy.univ.
kiev.ua/uploads/editor/
Files/Dny%20nauky/20
17/DS%202017%2003.p
df 
8.Альчук М. Право як 
духовний і соціально-
культурний феномен 
// Духовність. 
Культура. Виклики 
сьогодення. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
з міжнародною 
участю (м. Львів, 21-22 
квітня 2017 р.). Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2017. С. 
37 – 38 URL:   
https://filos.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2014/
12/Tezy-konferenciji-
2017.pdf 

 9. Alchuk Mariya.  
Communication and 
spirituality as factors of 
the  formation of 
person  //  матеріали 
міжнародної наукової 
конференції 
"Гуманітарно-наукове 
знання: комунікативні 
засади". Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича (6-7 
жовтня 2017 року).  
Чернівці: 2017.  С. 252 
– 253. 
http://www.philosophy
.chnu.edu.ua/res//phil
osophy/2017_conf_zbir
nyk.pdf 

208176 Альчук 
Марія 
Павлівна

Професор 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність: 

7.02030101 
філософія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000169, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ФC 008920, 

виданий 
20.01.1988, 

Атестат 
доцента ДЦ 

35 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

 Подяка від Західного 
наукового центру 
НАН України і МОН 
України вагомий 
особистий внесок у 
розвиток української 
науки, вирішення 
актуальних наукових 
проблем, 
впровадження 
результатів 
досліджень у 
практику, підготовку і 
виховання наукових 
кадрів та з нагоди 
Міжнародного дня 
жінок та дівчат у 
науці. Голова 
Західного наукового 
центру НАН України і 
МОН України, 
академік ГАГ України  
З. Т. Назарчук, Львів 
2021



005797, 
виданий 

25.06.1997, 
Атестат 

професора 
12ПP 009546, 

виданий 
16.05.2014

  Подяка від 
міністерства освіти і 
науки України за 
багаторічну сумлінну 
працю, вагомий 
особистий внесок у 
підготовку 
висококваліфікованих 
спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну 
діяльність.  
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністр освіти і науки 
України Л.М. 
Гриневич,  м.Київ, 
2017 р.

1. Alchuk, M. P., & 
Pavlyshyn, A. D. 
(2022). The Spirituality 
of Hryhorii Skovoroda’s 
Work in Taras 
Zakydalsky’s 
Research. Anthropologi
cal Measurements of 
Philosophical Research, 
(21), 126–
136. https://doi.org/10.
15802/ampr.v0i21.2603
51

2.Альчук М.П. 
Проблеми і 
перспективи 
філософської 
методології: 
український контекст 
// Філософія науки, 
техніки, архітектури в 
гуманістичному 
вимірі: Монографія. 
Київ: 7БЦ, 2021. С.6 –
17.
3. Марія Альчук. 
Комунікативні 
дискурси сучасності //   
Науковий вісник 
Чернівецького 
університету: Збірник 
наук. праць. 
Філософія. Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2019. Вип. 811. С.23–
28. 
http://en.chnu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
11/2019_HPhilos_811_
04_Alchuk.pdf

4. Альчук Марія. 
Отфрід Гьофе про 
виклики глобалізації  
// Глобальні 
трансформації у сфері 
культури: виклики 
сьогодення. 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції (м. Львів, 
29-30 жовтня 2021 р.). 
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2021. 
С.11–12. 
https://filos.lnu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2014/



12/materialy-
konferentsiia-2021.pdf?
fbclid=IwAR3_m3rGm
vk1r6C1jv9zjM3TwTxTB
Wh5eQnTxmvG8NGeD
P0-NkScAfIl8t4
5.Альчук Марія. 
Сучасна філософська 
методологія 
//Філософія науки, 
техніки і архітектури в 
гуманістичному 
вимірі. Матеріали 2-ої 
всеукраїнської 
наукової конференції 
(м. Київ, 29-30 
листопада 2019 року) 
/ відп. за випуск І.В. 
Чорноморденко.  
Київ: КНУБА, 2019. 
С.9–10. 
http://www.knuba.edu.
ua/ukr/wp-
content/uploads/2020/
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доби. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Трансформаційні 
процеси соціальної 
культури в Україні» м. 
Київ, 22-23 березня 
2022 р. Київ; КНУКІМ. 
С. 349-355. 

 

6902 Дарморіз 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
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університет 
ім.І.Франка, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
7.02030101 
філософія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020947, 
виданий 

05.06.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020901, 
виданий 

23.12.2008

18 Культурні 
практики та 
політики

Дарморіз О. Війна як 
концепт соціальної 
міфотворчості / О. 
Дарморіз // Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології: Науково-
практичний журнал. – 
Випуск 18. – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – 
С. 33-35.

Дарморіз О. 
Семіотичні аспекти 
використання 
реклами в соціальній 
міфології / О. 
Дарморіз // Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології: Науково-
практичний журнал. – 
Випуск 21. – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – 
С. 19-21.

Дарморіз О., Муха О. 
Компетентнісний 
вимір культурного 
менеджменту // 
Вісник Львівського 
університету. 
Філософсько-
політологічні студії. 
№ 36, 2021. С. 116-125.

Участь у роботі комісії 
семіотики культури 
Наукового Товариства 
імені Тараса 
Шевченка

Управління ГО 
«Українська асоціація 
культурологів (Львів)» 
- голова ГО, участь та 
керівництво 
проєктами ГО. 
Зокрема: «Справа 
Романа Інгардена» 
(спільно з ЛМР). 
«Освітній профіль 
стратегії культури 
Львова» (за 
підтримки УКФ).



408690 Кашуба 
Марія 
Василівна

Професор 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Сумісництв
о

Філософський 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДT 008518, 

виданий 
07.06.1991, 

Диплом 
кандидата наук 
MФC 003489, 

виданий 
29.09.1971, 

Атестат 
професора ПP 

000138, 
виданий 

25.07.2000, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001729, 
виданий 

04.05.1978

24 Філософія 
творчості

Кашуба М.В. Свобода і 
щастя людини у 
творах Михайла 
Коцюбинського 
/Докса. Зб.наук.пр. з 
філософії та філології. 
Вип.1 (35). Філософія 
та література-1. 
Одеса,2021. С.44-53. 
Кашуба М.В. Виклики 
для української 
культурної 
ідентичності в 
контексті глобальних 
трансформацій // 
Соціо-гуманітарні 
проблеми 
людини.2021. С.58-66. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/shp.2021.11.1263.ht
tp://publications.lnu.ed
u.ua/journals/index.ph
p/socio-
humanitarian/issue/vie
w/81. 

Кашуба М.В. Григорій 
Сковорода про 
душевний спокій в 
контексті атараксії 
Епікура // 
Переяславські 
Сковородинівські 
студії. Зб.наук. Праць 
учасників 
Міжнародної 
конференції «ХХІ 
Сковородинівські 
читання», 
приурочених до 300-
річчя від дня 
народження Григорія 
Сковороди. 
Філологія.Філософія. 
Педагогіка. Вип.9. 
Ніжин,2022. С.207-
216. 
 Кашуба М.В. Стоїчна 
етика в діалогах 
Сенеки і Григорія 
Сковороди. 
Переяславські 
сковородинівські 
студії. Зб. наук. пр. 
Філологія. Філософія. 
Педагогіка. Вип.7. 
Ніжин:,2021. С.215-
224 (у співавт. з 
Т.Грибковим). 
Кашуба М.В. 
Розуміння джерела 
творчості 
українськими 
мислителями.  
Мистецтвознавство 
України. Львів,2014. 
С.26-35.

Тези: 

1.Кашуба М.В., 
Мудрість як основа 
щасливого життя у 
тврактуванні Григорія 
Сковороди. зб.тез VIIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Львів, 16 
листопада 2022 р.) / 
за ред. чл.-кор. НАН 



України, д-ра філос. 
наук, проф. В. П. 
Мельника ; відп. за 
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Максимець. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022.  316 с. : рис., 
табл.  Бібліогр. В кінці 
ст.. С.118-121. 

2. Кашуба М.В. 
Львівський період 
наукового життя 
Марата Верникова. 
Перші Верниковські 
читання. Матер. Наук. 
читань пам’яті Марата 
Верникова. 
Одеса:ОНУ 
ім..І.Мечникова,2021. 
С.27-28 (0,2арк.). 

 
 

  
 
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

1.Розуміти 
специфіку та 
особливості 
реалізації 
культурних ідей, 
образів та смислів, 
а також критично 
оцінювати 
можливості їхньої 
інтерпретації для 
розв’язання 
суспільно-значимих 
проблем.

Провідні тенденції 
сучасної культури

Проблемно-пошукові освітні 
техніки ; дискусії; 
розроблення проєктів і їх 
презентацій; усне 
опитування.

Форма підсумкового 
контролю- іспит. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на іспиті (усне 
опитування).

Культура 
повсякденності

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
 Розроблення проєктів і їх 
презентацій.
Лекції, наукові доповіді.

Форма підсумкового 
контролю- залік. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на заліку (усне 
опитування)

Виробнича 
(дослідницька) 
практика

Взірці написання та 
оформлення наукових 
статей/тез; участь у 
дискусіях, обговореннях; 
презентації; творчі та 

Форма підсумкового 
контролю- 
диференційований залік. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 



науково-пошукові роботи; 
праця з першоджерелами, 
графік організації наукового 
дослідження (за темою 
магістерського 
дослідження).

Виступ на практичному 
занятті оцінюється за 5-
бальною шкалою. Ведення 
словничка наукових 
термінів – 10 б.. 
Доповнення, уточнення, 
ремарки до виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
основного 
доповідача/доповідачки та 
коректно й аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється від 1 до 3- х балів

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкового 
контролю- атестація 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Усне опитування, письмова 
(написання есе), дискусії, 
презентації, науковий 
реферат.

Форма підсумкового 
контролю- залік.
Критерії виставлення 
заліку:
    • Знання теоретичного 
матеріалу
    • Аналіз джерел, 
розкриття основних 
категорій і понять,
    • Вміння пов’язати 
теоретичні проблеми з 
духовно-практичною 
діяльностю людини та 
сучасними реаліями
Максимальна кількість 
підсумкових балів на с/з – 
50. Підсумкова максимальна 
кількість балів 100, 
мінімальна – 52.

13.Здійснювати 
експертну оцінку 
культурних творів, 
послуг та благ, 
культурних 
практик, 
культурно-
мистецьких та 
дозвіллєвих 
проєктів.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Філософія творчості Презентація, лекції, 
інтерактивне навчання, 
дискусії, наукові доповіді, 
аналіз  есе,  письмових 

Форма підсумкового 
контролю- залік. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 



відповідей, інших видів 
робіт.

нараховуються за таким 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточної  роботи  протягом  
семестру + 50 балів  на 
заліку (письмове 
опитування) 

Філософія права Проведення лекцій, 
практичних занять, 
реферати,  рецензії,  есе, 
дискусії, консультації для 
осмислення та  розуміння 
актуальних проблем, 
обговорення за “круглим 
столом”

Форма підсумкового 
контролю- іспит. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
    • Відповідність 
винесеному на обговорення 
питанню;
    • Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
    • Наявність власної 
позиції в розумінні 
обговорюваної проблеми та 
вміння її обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.
Рецензування виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
та коректно й 
аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється в 3 бали
Запитання до виступу. В 1 
бал оцінюються запитання, 
які демонструють знання 
студентом винесеної на 
обговорення проблеми, його 
здатність побачити 
неповноту, суперечливість у 
виступі або відкрити нові 
аспекти теми.
Підготовка рефератів (есеїв).
Реферат, який подається у 
друкованому вигляді на 
листах формату А4 обсягом 
10–12 сторінок, повинен 
відповідати таким вимогам:
    • Мати чіткий план 
викладу.
    • Сформульовані автором 
тези мають належним 
чином аргументуватись та 
завершуватись висновками.
    •  В рефераті  наводиться 
список використаних 
джерел та літератури.
Реферат оцінюється за 10-
бальною шкалою
Максимальна кількість 
балів, які набираються 
протягом семестру – 50, 
мінімальна – 26.

Культура 
повсякденності

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод проєктів і їх 
презентацій.
Лекції, наукові доповіді.

Форма підсумкового 
контролю- залік. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:



100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на заліку (усне 
опитування)

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання і оформлення 
магістерської роботи згідно 
вимог.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

12. Розуміти і 
застосовувати для 
розв’язання 
складних задач і 
проблем 
культурології 
методи та засоби 
стратегічного 
планування, 
прогнозування, 
моделювання 
культурних 
політик.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

усне опитування, письмова ( 
написання есе), дискусії, 
тест, реферат

Форма підсумкового 
контролю- залік.
Критерії виставлення 
заліку:
    • Знання теоретичного 
матеріалу
    • Аналіз джерел, 
розкриття основних 
категорій і понять,
    • Вміння пов’язати 
теоретичні проблеми з 
духовно-практичною 
діяльностю людини та 
сучасними реаліями
Максимальна кількість 
підсумкових балів на с/з – 
50. Підсумкова максимальна 
кількість балів 100, 
мінімальна – 52.

Культурна аналітика в 
медіа

Презентації, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів -100

Культурні практики та 
політики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на іспиті (усне 
опитування)
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу).

Виробнича (проєктна) 
практика

Вступна лекція-інструктаж, 
колаборативне навчання 
(форми –групові проекти, 
тьюторство, обговорення, 
дискусія, презентація).

Оцінювання практики 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
30% підсумкової оцінки 
підготовка проєкту; макс. 
кількість балів 30;
20% підсумкової оцінки 
розробка проєкту з 



презентацією; максимальна 
кількість балів 20;
диференційований залік: 
50% підсумкової оцінки - 
реалізація проєкту. 
Максимальна кількість балів 
50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів за 
диференційований залік 
100.
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають письмовий звіт 
щодо проходження 
практики.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання і оформлення 
магістерської роботи згідно 
вимог.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

11. Мати навички 
організації та 
керівництва 
професійним 
розвитком осіб та 
груп у галузі 
культури.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).
Консультація  (оновлення 
раніше здобутих знань в 
процесі навчання з 
відповідних дисциплін)

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

усне опитування, письмова ( 
написання есе), дискусії, 
тест, реферат

Форма підсумкового 
контролю- залік.
Критерії виставлення 
заліку:
    • Знання теоретичного 
матеріалу
    • Аналіз джерел, 



розкриття основних 
категорій і понять,
    • Вміння пов’язати 
теоретичні проблеми з 
духовно-практичною 
діяльностю людини та 
сучасними реаліями
Максимальна кількість 
підсумкових балів на с/з – 
50. Підсумкова максимальна 
кількість балів 100, 
мінімальна – 52.

Культурні практики та 
політики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на іспиті (усне 
опитування)
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу).

Виробнича (проєктна) 
практика

Вступна лекція-інструктаж, 
колаборативне навчання 
(форми –групові проекти, 
тьюторство, обговорення, 
дискусія, презентація).

Оцінювання практики 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
30% підсумкової оцінки 
підготовка проєкту; макс. 
кількість балів 30;
20% підсумкової оцінки 
розробка проєкту з 
презентацією; максимальна 
кількість балів 20;
диференційований залік: 
50% підсумкової оцінки - 
реалізація проєкту. 
Максимальна кількість балів 
50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів за 
диференційований залік 
100.
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають письмовий звіт 
щодо проходження 
практики.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання і оформлення 
магістерської роботи згідно 
вимог.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

10. Мати навички 
вироблення та 
ухвалення рішень з 
управління 
закладами та 
установами 
культури чи 
відповідними 
структурними 

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання і оформлення 
магістерської роботи згідно 
вимог.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 



підрозділами у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах.

рецензія керівника на 
роботу
10 б

Виробнича (проєктна) 
практика

Вступна лекція-інструктаж, 
колаборативне навчання 
(форми –групові проекти, 
тьюторство, обговорення, 
дискусія, презентація).

Оцінювання практики 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
30% підсумкової оцінки 
підготовка проєкту; макс. 
кількість балів 30;
20% підсумкової оцінки 
розробка проєкту з 
презентацією; максимальна 
кількість балів 20;
диференційований залік: 
50% підсумкової оцінки - 
реалізація проєкту. 
Максимальна кількість балів 
50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів за 
диференційований залік 
100.
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають письмовий звіт 
щодо проходження 
практики.

Філософія права Проведення лекцій, 
практичних занять, 
реферати,  рецензії,  есе, 
дискусії, консультації для 
осмислення та  розуміння 
актуальних проблем, 
обговорення за “круглим 
столом”

Форма підсумкового 
контролю- іспит. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
    • Відповідність 
винесеному на обговорення 
питанню;
    • Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
    • Наявність власної 
позиції в розумінні 
обговорюваної проблеми та 
вміння її обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.
Рецензування виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
та коректно й 
аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється в 3 бали
Запитання до виступу. В 1 
бал оцінюються запитання, 
які демонструють знання 
студентом винесеної на 
обговорення проблеми, його 
здатність побачити 
неповноту, суперечливість у 
виступі або відкрити нові 
аспекти теми.
Підготовка рефератів (есеїв).
Реферат, який подається у 
друкованому вигляді на 
листах формату А4 обсягом 
10–12 сторінок, повинен 
відповідати таким вимогам:
    • Мати чіткий план 
викладу.
    • Сформульовані автором 



тези мають належним 
чином аргументуватись та 
завершуватись висновками.
    •  В рефераті  наводиться 
список використаних 
джерел та літератури.
Реферат оцінюється за 10-
бальною шкалою
Максимальна кількість 
балів, які набираються 
протягом семестру – 50, 
мінімальна – 26.

Культурні практики та 
політики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на іспиті (усне 
опитування)
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу).

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).
Консультація  (оновлення 
раніше здобутих знань в 
процесі навчання з 
відповідних дисциплін)

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

9.Організовувати 
та управляти 
діяльністю 
закладів культури 
та відповідними 
структурними 
підрозділами 
підприємств і 
установ

Культурні практики та 
політики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на іспиті (усне 
опитування)
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, 
вирішення кейсу).

Виробнича (проєктна) 
практика

Вступна лекція-інструктаж, 
колаборативне навчання 
(форми –групові проекти, 
тьюторство, обговорення, 
дискусія, презентація).

Оцінювання практики 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:



30% підсумкової оцінки 
підготовка проєкту; макс. 
кількість балів 30;
20% підсумкової оцінки 
розробка проєкту з 
презентацією; максимальна 
кількість балів 20;
диференційований залік: 
50% підсумкової оцінки - 
реалізація проєкту. 
Максимальна кількість балів 
50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів за 
диференційований залік 
100.
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають письмовий звіт 
щодо проходження 
практики.

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

8.Приймати 
ефективні рішення 
щодо розв’язання 
складних задач і 
практичних 
проблем 
культурного 
розвитку 
суспільства.

Культурна аналітика в 
медіа

Презентації, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів -100.

Гуманістичні аспекти 
сучасної етики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство* ,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Форма підсумкового 
контролю- залік 
комбінований (усний, 
практичний експеримент, 
есе) 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
25
• контрольні заміри 
(модулі): 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25
 • залік: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100

Виробнича 
(практикум в медіа) 
практика

Проведення бесіди-
інструктажу, консультації, 
лекційні заняття,
індивідуальні види роботи, 
самостійна робота

Форма підсумкового 
контролю- 
диференційований залік. 
Загальна сума балів за 
проходження виробничої 
практики становить 100. 



Виробнича (проєктна) 
практика

Вступна лекція-інструктаж, 
колаборативне навчання 
(форми –групові проекти, 
тьюторство, обговорення, 
дискусія, презентація).

Оцінювання практики 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
30% підсумкової оцінки 
підготовка проєкту; макс. 
кількість балів 30;
20% підсумкової оцінки 
розробка проєкту з 
презентацією; максимальна 
кількість балів 20;
диференційований залік: 
50% підсумкової оцінки - 
реалізація проєкту. 
Максимальна кількість балів 
50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів за 
диференційований залік 
100.
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають письмовий звіт 
щодо проходження 
практики.

Виробнича 
(дослідницька) 
практика

Взірці написання та 
оформлення наукових 
статей/тез; участь у 
дискусіях, обговореннях; 
презентації; творчі та 
науково-пошукові роботи; 
праця з першоджерелами, 
графік організації наукового 
дослідження (за темою 
магістерського 
дослідження).

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Виступ на практичному 
занятті оцінюється за 5-
бальною шкалою, він може 
супроводжуватися 
візуальною презентацією, 
яка значно покращує 
сприйняття інформації.
Ведення словничка 
наукових термінів – 10 б. (
Доповнення, уточнення, 
ремарки до виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
основного 
доповідача/доповідачки та 
коректно й аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється від 1 до 3- х балів

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання і оформлення 
магістерської роботи згідно 
вимог.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 

Форма підсумкового 
контролю -  атестація



знань і практичних навиків).

Філософія права Проведення лекцій, 
практичних занять, наукові 
реферати,  рецензії,  есе, 
дискусії, консультації для 
осмислення та  розуміння 
актуальних проблем, 
обговорення за “круглим 
столом”

Форма підсумкового 
контролю- іспит. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
    • Відповідність 
винесеному на обговорення 
питанню;
    • Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
    • Наявність власної 
позиції в розумінні 
обговорюваної проблеми та 
вміння її обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.
Рецензування виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
та коректно й 
аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється в 3 бали
Запитання до виступу. В 1 
бал оцінюються запитання, 
які демонструють знання 
студентом винесеної на 
обговорення проблеми, його 
здатність побачити 
неповноту, суперечливість у 
виступі або відкрити нові 
аспекти теми.
Підготовка рефератів (есеїв).
Реферат, який подається у 
друкованому вигляді на 
листах формату А4 обсягом 
10–12 сторінок, повинен 
відповідати таким вимогам:
    • Мати чіткий план 
викладу.
    • Сформульовані автором 
тези мають належним 
чином аргументуватись та 
завершуватись висновками.
    •  В рефераті  наводиться 
список використаних 
джерел та літератури.
Реферат оцінюється за 10-
бальною шкалою
Максимальна кількість 
балів, які набираються 
протягом семестру – 50, 
мінімальна – 26.

7. Оцінювати 
історичні здобутки 
та новітні 
досягнення 
культурології.

Філософія творчості Презентація, лекції, 
інтерактивне навчання, 
дискусії, наукові доповіді, 
аналіз  есе, усні та письмові 
відповіді.

Форма підсумкового 
контролю- залік. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточної  роботи  протягом  
семестру + 50 балів  на 
заліку (письмове 
опитування) 



Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Усне опитування, письмова 
(написання есе), дискусії, 
презентації, науковий 
реферат.

Форма підсумкового 
контролю- залік.
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
    • Відповідність 
винесеному на обговорення 
питанню;
    • Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
    • Наявність власної 
позиції в розумінні 
обговорюваної проблеми та 
вміння її обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.

Провідні тенденції 
сучасної культури

Навчальні методи і техніки 
проблемно-пошукові; 
дискусії; метод проєктів і їх 
презентацій; усне 
опитування.

Форма підсумкової атестації 
-іспит. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:

Виробнича 
(дослідницька) 
практика

Взірці написання та 
оформлення наукових 
статей/тез; участь у 
дискусіях, обговореннях; 
презентації; творчі та 
науково-пошукові роботи; 
праця з першоджерелами, 
графік організації наукового 
дослідження (за темою 
магістерського 
дослідження).

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Виступ на практичному 
занятті оцінюється за 5-
бальною шкалою, він може 
супроводжуватися 
візуальною презентацією, 
яка значно покращує 
сприйняття інформації.
Ведення словничка 
наукових термінів – 10 б. (
Доповнення, уточнення, 
ремарки до виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
основного 
доповідача/доповідачки та 
коректно й аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється від 1 до 3- х балів

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання магістерської 
роботи.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.



Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних 
навиків).Консультація  
(оновлення раніше здобутих 
знань в процесі навчання з 
відповідних дисциплін)

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

 5. Організовувати 
та підтримувати 
комунікації з 
органами влади,
науково-дослідними 
установами, 
інформаційно-
аналітичними 
службами, 
засобами масової 
інформації з 
питань культури.

Філософія права Проведення лекцій, 
практичних занять, наукові 
реферати,  рецензії,  есе, 
дискусії, консультації для 
осмислення та  розуміння 
актуальних проблем, 
обговорення за “круглим 
столом”

Форма підсумкового 
контролю- іспит. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
    • Відповідність 
винесеному на обговорення 
питанню;
    • Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
    • Наявність власної 
позиції в розумінні 
обговорюваної проблеми та 
вміння її обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.
Рецензування виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
та коректно й 
аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється в 3 бали
Запитання до виступу. В 1 
бал оцінюються запитання, 
які демонструють знання 
студентом винесеної на 
обговорення проблеми, його 
здатність побачити 
неповноту, суперечливість у 
виступі або відкрити нові 
аспекти теми.
Підготовка рефератів (есеїв).
Реферат, який подається у 
друкованому вигляді на 
листах формату А4 обсягом 
10–12 сторінок, повинен 
відповідати таким вимогам:
    • Мати чіткий план 
викладу.
    • Сформульовані автором 
тези мають належним 
чином аргументуватись та 
завершуватись висновками.
    •  В рефераті  наводиться 
список використаних 
джерел та літератури.
Реферат оцінюється за 10-
бальною шкалою
Максимальна кількість 
балів, які набираються 
протягом семестру – 50, 
мінімальна – 26.

Міжкультурна 
комунікація

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод усного опитування.
Метод індивідуальних 
завдань. 
Метод усного опитування.
Метод індивідуальних 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:



завдань. 

Виробнича 
(практикум в медіа) 
практика

Проведення бесіди-
інструктажу, консультації, 
лекційні заняття,
індивідуальні види роботи, 
самостійна робота.

Форма підсумкового 
контролю- 
диференційований залік. 
Загальна сума балів за 
проходження виробничої 
практики становить 100. 
Відповідь

Виробнича (проєктна) 
практика

Вступна лекція-інструктаж, 
колаборативне навчання 
(форми –групові проекти, 
тьюторство, обговорення, 
дискусія, презентація).

Оцінювання практики 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
30% підсумкової оцінки 
підготовка проєкту; макс. 
кількість балів 30;
20% підсумкової оцінки 
розробка проєкту з 
презентацією; максимальна 
кількість балів 20;
диференційований залік: 
50% підсумкової оцінки - 
реалізація проєкту. 
Максимальна кількість балів 
50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів за 
диференційований залік 
100.
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти 
виконають письмовий звіт 
щодо проходження 
практики.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання і оформлення 
магістерської роботи згідно 
вимог.

Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

4. Популяризувати 
професію 
культуролога, 
дотримуючись 
етичних принципів.

Гуманістичні аспекти 
сучасної етики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство* ,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Форма звітного контролю - 
залік. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
25



• контрольні заміри 
(модулі): 25% семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів 25
 • залік: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100

Виробнича 
(практикум в медіа) 
практика

Консультування, 
презентація, обговорення, 
диспут.

Форма підсумкового 
контролю- 
диференційований залік. 
Загальна сума балів за 
проходження виробничої 
практики становить 100. 
Відповідь
студента на захисті – 40 
балів, оцінка документації 
виробничої практики – 60.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Філософські  та спеціально-
наукові методи. Збір та 
інтерпретація  матеріалу, 
написання магістерської 
роботи.

 Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік, 
Загальна оцінка за практику 
– 100 балів.
Текст  магістерської роботи
90 б.
Звіт студента про 
проходження практики та 
рецензія керівника на 
роботу
10 б

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних 
навиків).Консультація  
(оновлення раніше здобутих 
знань в процесі навчання з 
відповідних дисциплін)

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

Міжкультурна 
комунікація

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод усного опитування.
Метод індивідуальних 
завдань. 

Форма звітного контролю - 
іспит

3.Аналізувати 
культурні права 
та свободи людини, 
форми та 
механізми їхньої 
ідентифікації, 
інкультурації, 
культурної 
адаптації з 
врахуванням 
регіональної 
специфіки.

Гуманістичні аспекти 
сучасної етики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти, 
спільні розробки, 
тьюторство* ,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Форма підсумкового 
контролю- залік 
комбінований (усний, 
практичний експеримент, 
есе) 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо 
: 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
25
• контрольні заміри 
(модулі): 25% семестрової 
оцінки; максимальна 



кількість балів 25
 • залік: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів 50
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100

Провідні тенденції 
сучасної культури

Навчальні методи і техніки 
проблемно-пошукові; 
дискусії; метод проєктів і їх 
презентацій; усне 
опитування.

Форма підсумкової атестації 
-іспит. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на іспиті (усне 
опитування).

Культура 
повсякденності

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод проєктів і їх 
презентацій.
Лекції, наукові доповіді.

Форма підсумкової атестації 
- залік. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 
складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на заліку (усне 
опитування)

Міжкультурна 
комунікація

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод усного опитування.
Метод індивідуальних 
завдань. 
Метод усного опитування.
Метод індивідуальних 
завдань. 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
� Відповідність винесеному 
на обговорення питанню;
� Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
� Наявність власної позиції 
в розумінні обговорюваної 
проблеми та вміння її 
обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.
Форма підсумкового 
контролю-Іспит

Філософія права Проведення лекцій, 
практичних занять, наукові 
реферати,  рецензії,  есе, 
дискусії, консультації для 
осмислення та  розуміння 
актуальних проблем, 
обговорення за “круглим 
столом”

Форма підсумкового 
контролю- іспит. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням:
Виступ на семінарському 
занятті оцінюється 
викладачем на основі таких 
критеріїв:
    • Відповідність 
винесеному на обговорення 
питанню;
    • Чітке і логічне 
викладення матеріалу, яке 
демонструє знання основної 
та додаткової літератури;
    • Наявність власної 
позиції в розумінні 



обговорюваної проблеми та 
вміння її обґрунтувати.
Виступ оцінюється за 5-
бальною шкалою.
Рецензування виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
та коректно й 
аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється в 3 бали
Запитання до виступу. В 1 
бал оцінюються запитання, 
які демонструють знання 
студентом винесеної на 
обговорення проблеми, його 
здатність побачити 
неповноту, суперечливість у 
виступі або відкрити нові 
аспекти теми.
Підготовка рефератів (есеїв).
Реферат, який подається у 
друкованому вигляді на 
листах формату А4 обсягом 
10–12 сторінок, повинен 
відповідати таким вимогам:
    • Мати чіткий план 
викладу.
    • Сформульовані автором 
тези мають належним 
чином аргументуватись та 
завершуватись висновками.
    •  В рефераті  наводиться 
список використаних 
джерел та літератури.
Реферат оцінюється за 10-
бальною шкалою
Максимальна кількість 
балів, які набираються 
протягом семестру – 50, 
мінімальна – 26.

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкової атестації 
-  атестація

 2. Аналізувати 
текстові та 
візуальні джерела 
інформації щодо 
культурних явищ 
та процесів, 
верифікувати 
інформацію у 
відповідності до
професійних задач.

Культурна аналітика в 
медіа

Презентації, лекції, 
колаборативне навчання, 
дискусії, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів -100.

Культура 
повсякденності

Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод проєктів і їх 
презентацій.
Лекції, наукові доповіді.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
100 балів вираховується як 
100% опрацьованих завдань.
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100, 



складається із 50 балів 
поточного опитування 
протягом семестру + 50 
балів на заліку (усне 
опитування)

Виробнича 
(дослідницька) 
практика

Взірці написання та 
оформлення наукових 
статей/тез; участь у 
дискусіях, обговореннях; 
презентації; творчі та 
науково-пошукові роботи; 
праця з першоджерелами, 
графік організації наукового 
дослідження (за темою 
магістерського 
дослідження).

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Виступ на практичному 
занятті оцінюється за 5-
бальною шкалою, він може 
супроводжуватися 
візуальною презентацією, 
яка значно покращує 
сприйняття інформації.
Ведення словничка 
наукових термінів – 10 б. (
Доповнення, уточнення, 
ремарки до виступу. 
Критерієм оцінки цієї 
форми роботи є вміння 
критично оцінювати виступ 
основного 
доповідача/доповідачки та 
коректно й аргументовано 
висловлювати власні 
погляди. Цей вид роботи 
оцінюється від 1 до 3- х балів

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 
рецензента.

Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 
висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкової атестації 
-  атестація

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, демонстрація, 
спостереження, 
обговорення, дослідницькі 
проекти, підготовка та 
презентація есе.

Форма підсумкового 
контролю - залік. Знання та 
навички студентів, отримані 
при засвоєнні навчальної 
дисципліни “Англійська 
мова за професійним 
спрямуванням”, оцінюються 
за рейтинговою системою.
Оцінювання знань студента 
здійснюється за 100 
бальною
шкалою. Нарахування балів:
• практичні заняття: 25% 
семестрової оцінки; 
максимальна
кількість балів ‒ 25;
• контрольні заміри (поточні 
лексико-граматичні тести): 
25%
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
‒ 25;
• залік: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів
50. Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100.
Форми поточного контролю 
включають: оцінювання 
виконання домашніх 
самостійних завдань, есе, 
письмових та



контрольних poбіт, 
виконаних під час 
практичних занять.
Студент може отримати 
максимально 50 балів за 
усні відповіді або виконання 
тестів чи контрольних poбіт 
на практичних заняттях

6.Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
професійних 
питань, 
презентації 
результатів 
досліджень та 
проєктів.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, демонстрація, 
спостереження, 
обговорення, дослідницькі 
проекти, підготовка та 
презентація есе.

Форма підсумкового 
контролю - залік. Знання та 
навички студентів, отримані 
при засвоєнні навчальної 
дисципліни “Англійська 
мова за професійним 
спрямуванням”, оцінюються 
за рейтинговою системою.
Оцінювання знань студента 
здійснюється за 100 
бальною
шкалою. Нарахування балів:
• практичні заняття: 25% 
семестрової оцінки; 
максимальна
кількість балів ‒ 25;
• контрольні заміри (поточні 
лексико-граматичні тести): 
25%
семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 
‒ 25;
• залік: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів
50. Підсумкова максимальна 
кількість балів ‒ 100.
Форми поточного контролю 
включають: оцінювання 
виконання домашніх 
самостійних завдань, есе, 
письмових та
контрольних poбіт, 
виконаних під час 
практичних занять.
Студент може отримати 
максимально 50 балів за 
усні відповіді або виконання 
тестів чи контрольних poбіт 
на практичних заняттях.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Усне опитування, письмова 
(написання есе), дискусії, 
презентації, науковий 
реферат.

Форма підсумкового 
контролю- залік.
Критерії виставлення 
заліку:
    • Знання теоретичного 
матеріалу
    • Аналіз джерел, 
розкриття основних 
категорій і понять,
    • Вміння пов’язати 
теоретичні проблеми з 
духовно-практичною 
діяльностю людини та 
сучасними реаліями
Максимальна кількість 
підсумкових балів на с/з – 
50. Підсумкова максимальна 
кількість балів 100, 
мінімальна – 52.

Кваліфікаційна 
(магістерська) робота

Опрацювання та 
реферування наукової 
літератури. Інтерпретація 
отриманих результатів. Усна 
доповідь, публічна дискусія, 
підготовка та демонстрація 
мультимедійної презентації.

Підсумковий контроль: 
публічний захист 
магістерської роботи в ЕК  із 
представленням 
підготовленої 
мультимедійної презентації 
на підставі оцінки та 
висновку наукового 
керівника про допуск 
роботи до захисту, а також 
оцінки наукового 



рецензента.
Атестаційний екзамен Консультація (підсумкове 

висвітлення основних 
здобутків, виокремлення 
головних проблем, 
застосування теоретичних 
знань і практичних навиків).

Форма підсумкового 
контролю -  атестація

 


