
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 34601 Музеєзнавство, пам'яткознавство

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

3203

Повна назва ВСП ЗВО Відокремлений структурний підрозділ "Педагогічний фаховий коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка"

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 40077629

ПІБ керівника ВСП ЗВО Сурмач Оксана Іванівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

pedcollege.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/3203

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 34601

Назва ОП Музеєзнавство, пам'яткознавство

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

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

Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж 
Львівського національного університету імені Івана Франка»

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

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету 
педагогічної освіти, Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Туган-Барановського, 7; Вул. Антоновича, 16; вул. Університетська,1 
(Україна, місто Львів)

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 71182

ПІБ гаранта ОП Сурмач Оксана Іванівна
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Посада гаранта ОП Директор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

oksana.surmach@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-589-51-97

Додатковий телефон гаранта ОП +38(032)-275-65-40
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
У 2012 році при загальноуніверситетський кафедрі загальної педагогіки та соціальної педагогіки Львівського 
національного університету імені Івана Франка було створено Лабораторію музейної педагогіки (на громадських 
засадах (Завідувач – доц.. Караманов О.В.)). Лабораторія займалася різними напрямами роботи, зокрема для 
здобувачів вищої освіти почала розробляти та апробовувати нові міждисциплінарні курси «Культурна освітня 
діяльність музею», «Основи музейної педагогіки», «Музей, освіта і нематеріальна культурна спадщина», 
«Педагогіка та соціологія туризму» на історичному та географічному факультетах університету. Також було 
підготовлено два науково-методичних посібника ( в рамках проекту «Школа і музей: працюємо разом»).
Викладачі Педагогічного коледжу брали активну участь в різних заходах (семінарах, круглих столах, відкритих 
лекціях) лабораторії, присвячених питанням сучасної музейної справи та музейної педагогіки. Вони долучилися до 
співпраці з Лабораторією з власними науковими доробками (посібник Музейна справа – доц. Сурмач О.І. (Львів, 
2014 р.). Таким чином музейна справа у співпраці Лабораторії та Коледжу почала набувати педагогічного 
спрямування.
У 2017 році Педагогічний коледж ЛНУ ім. І.Франка ліцензував спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство та 
отримав 50 одиниць ліцензійного обсягу (наказ МОН України №38-л від 03.03.2017 р.) та створив відповідну 
освітньо-професійну програму (ОПП). З 2017 р. по 2019 р. тривала робота над розробкою та вдосконаленням ОПП 
паралельно працівники Коледжу та Лабораторії брали участь у різних семінарах та проектах (2018 рік - проект 
«Музей на дотик» (Львівський музей народної архітектури і побуту імені К. Шептицького – доц. Сурмач О.І, доц. 
Караманов О.В.)). З вересня 2019 року здобувачі розпочали навчання за вказаною програмою, у 2021 році відбувся 
наступний набір. Основна різниця між планами 2019 та 2021 років полягає у кількості навчальних тижнів для 
здобувачів (18/17 та 16), формах звітності та окремих дисциплінах вільного вибору.
 
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 0 0 0

2 курс 2021 - 2022 6 3 0

3 курс 2020 - 2021 0 0 0

4 курс 2019 - 2020 6 6 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 34601 Музеєзнавство, пам'яткознавство
17555 Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному 
закладі
56623 Організація музейного простору. Екскурсознавство

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 4164 1735
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Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

3990 1561

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

1735 174

Приміщення, здані в оренду 0 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 ОПП_027_2021.pdf qsGQucIhZacWwvu3b2Ui2TeCJeTMRH9zUVQ/btnZpE4
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 027 (2021 р.).pdf LiVp6cucc5mThwXZ7ntpn2fTG7LvhYcmAGbFk1oBVNs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецезія СЗШ І-ІІІ ступенів №50 м. 
Львова.pdf

qIs1frhI6u2UrTwITP05ek2KbLserhq3h4UrU/Vz+bU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Державного 
меморіального музею Михайла 

Грушевського у Львові.pdf

9oe04ZKddA5eWel34DAFsDKucONQWVQgsA8fGmbDv/
Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Музично-меморіального 
музею Соломії Крушельницької у 

Львові.pdf

yfVtZc/TGt1w62K9q1zxyVLFCCuyK2KmC3+iEGKb+hA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Головна мета ОПП реалізована через розвиток загальних і фахових компетентностей, які потрібні для забезпечення 
підготовки кадрів вищої кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці. До основних цілей належать: 
здатність до розв’язання комплексних проблем у галузі 02 Культура і мистецтво, що передбачає засвоєння 
теоретичних і практичних навиків у фондовій, експозиційній та екскурсійній роботі; здатність проводити наукові 
дослідження, вивчення та атрибуцію пам’яток.
Унікальністю ОП є:
ОПП підготовки бакалавра за спеціальністю 027 - єдина серед коледжів Львова, адже робить акцент на музейній 
педагогіці, яка активно втілює у життя один з найважливіших в сучасних умовах напрям роботи музею – культурно-
освітній. Програма передбачає особливий характер викладання з акцентом на просвітницько-педагогічну діяльність 
музеїв (організація різних форм ознайомчих, навчальних та проєктних занять, наявність різноманітних практик 
(навчальна (музейна), навчальна (екскурсійна), виробнича) на базі музеїв та закладів середньої освіти  м. Львова); 
орієнтацію на найновішу теорію та практику досліджень сучасного музеєзнавства, можливість участі студентів у 
проектах та програмах (навчання, обмін досвідом). Професійні компетенції студентів формуються у процесі 
проведення  занять на базі Музею «Арсенал», шести музеїв Львівського національного університету імені Івана 
Франка, Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького,  КЗ Львівської міської ради «Львівський 
історичний музей».

 

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

ОП за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство повністю відповідає місії та стратегії Львівського 
національного університету імені Івана Франка, викладені у Стратегії розвитку університету на 2021-2025 рр.  
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf).
Головною місією Львівського університету є сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, 
генерування змін, яких потребує місто, регіон, країна та світ. ОПП є частиною місії університету, адже вона 
забезпечує підготовку кадрів нової генерації, які володіють не тільки глибокими науковими історичними знаннями, 
а й вміннями організовувати мистецькі заходи, застосовувати нові форми музейної діяльності (діяльність музеїв 
«Дім Франка», «Стародавній Львів», «Львіварня»), мають відповідні цифрові компетентності. Місія університету 
орієнтована на «розвиток культурно-мистецького середовища для збагачення духовного світу молоді, виховання 
почуття обов’язку та пошани до історичної пам’яті», що відповідає цілям ОПП, яка готує не просто 
висококваліфікованого фахівця музейної справи, а патріотичну особистість.
Стратегія окреслює основні завдання Університету, спрямовані на розвиток освіти та науки, покращення 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти, відкриття нових спеціальностей, впровадження інноваційних 
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освітніх програм, розвиток корпоративної культури, сприяння розвитку творчого потенціалу студентів і працівників 
через усебічну підтримку мистецьких колективів, що відповідає цілям ОПП.

 

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

Під час проведення круглих столів та семінарів, які відбувалися впродовж 2019-2022 рр. обговорювали різні аспекти 
забезпечення спеціальності (забезпечення доступу до сучасних комп’ютерів, мультимедійних панелей, проведення 
практичних занять). У цих зустрічах активну участь брали студенти, які виступали за планування різних музейних 
подорожей для обміну досвідом, урізноманітнення форм і методів викладання. Їх пропозиції було враховано 
(організація рекреаційних музейних подорожей до Національного парку «Сколівські Бескиди» та Музей «Тустань», 
збільшення кількості практичних занять в музеях).  Інтереси цих категорій стейкхолдерів випливають з 
анкетування, яке організував Центр моніторингу і Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка, яке відбулося 05 лютого 2020 р. та упродовж 2021-2022 рр. У 2019 р. відбувся 
перший набір на ОПП, а перший випуск планується на червень 2023 року, тому випускників за цією програмою ще 
не було.

- роботодавці

 До обговорення  цілей та програмних результатів навчання ОП долучилися потенційні роботодавці з музеїв та шкіл 
м. Львова. Роботодавець з Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові (Магунь М.) 
акцентувала на урахуванні різноманітних аспектів музейної роботи.Роботодавець з Музично-меморіального музею 
Соломії Крушельницької у Львові (Кобрин М.) висловив побажання, щоби випускники вміли презентувати різні 
форми взаємодії у просторі музею на новому рівні.  Роботодавець з середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 50 м. Львова (Білан М.) наголошувала на важливості для здобувачів отримувати інтегровані знання, опановувати 
різні форми, методи і засоби музейної комунікації. Це враховано і трансформовано у відповідні програмні 
результати навчання (ПРН 22, 23, 24) та під час удосконалення ОП.

- академічна спільнота

Представники академічної спільноти (науково-педагогічні працівники, які забезпечують підготовку бакалаврів на 
ОП «Музеєзнавство, пам’яткознавство») безпосередньо беруть участь у формуванні програмних результатів 
навчання, подаючи їх в авторських курсах, опис яких подано у силабусах, з якими може ознайомитися кожен 
здобувач. У ході обговорення було досягнуто спільної думки, що випускник має оволодіти не тільки теоретичними 
знаннями та практичними навиками  в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства, він має мати певні педагогічні та 
психологічні вміння, які необхідні для провадження екскурсійної діяльності, має вміти передавати свої знання 
різним віковим групам населення тощо. З цією метою у навчальний план було введено ОК «Основи педагогіки», 
«Сучасні музейно-педагогічні технології».

- інші стейкхолдери

До обговорення реалізації цілей ОП та ПРН долучалися  музейники м. Львова  (Гарасим Л. – музей народної 
архітектури та побуту ім. К. Шептицького) та м. Києва (Анатолій Горовий, історик, музеєзнавець, сценарист); 
академік Станіслав Довгий (Президент Малої академії наук) Результати опитувань засвідчують інтерес роботодавців 
до удосконалення формування змісту, цілей та завдань музейної практики, зацікавленість студентів різними 
музейними формами роботи під час освітнього процесу. Пропозиції прийнято до уваги, вони враховуються під час 
удосконалення ОП.

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

Програмні результати та цілі освітньо-професійної програми відображають основні тенденції розвитку 
спеціальності 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство, адже демонструють актуальні підходи до розуміння та 
осмислення музейної справи як прикладної галузі знань, яка послуговується сучасними методами актуалізації 
культурної спадщини, позиціонує музей як важливий соціокультурний інститут та центр комунікації, орієнтують 
здобувача на вивчення, пошук, збереження, популяризацію музейних цінностей, об'єктів історико-культурної 
спадщини, освоєння знань з галузевого законодавства. 
Програмні результати передбачають найновіші знання про основні закономірності розвитку сучасного 
музеєзнавства, їх реалізацію можна побачити у таких нормативних дисциплінах – «Музейна педагогіка», «Вступ до 
спеціальності», «Музейні комунікації в освіті та культурі», «Музейна дидактика та основні форми роботи з 
відвідувачами», «Музейний туризм», «Менеджмент і маркетинг в музейній діяльності», «Теорія і практика 
екскурсійної справи», та ін.
Цілі та програмні результати навчання направлені на сучасні тенденції ринку праці, які пов'язані із запитом на 
фахівця, які на високому професійному рівні вміють налагоджувати комунікацію в музеї з різновіковою аудиторією, 
володіють сучасним арсеналом музейно-педагогічних методів та прийомів, вміють розробляти інтегровані музейні 
програми.

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

Галузевий контекст став основним у формуванні цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійної 
програми. Вагомим аргументом для формування цілей та програмних результатів навчання ОПП було урахування 
процесів, які відбуваються у сучасному музейному просторі України – актуалізація матеріальної і нематеріальної 
культурної спадщини засобами музейно-педагогічних технологій, розробка нових наукових концепцій музею, 
сучасних музейних програм і проєктів, діджиталізація музейного середовища. Це вплинуло на формування ПРН 13, 
20, 22, 23, 24. Оскільки навчання по ОПП відбувається в одному з музейних центрів України - у Львові, то на основі 
теоретичних та практичних занять в музеях можна вивчати всі аспекти функціонування музейної галузі країни на 
регіональному рівні. Це передбачає проведення пошукової роботи із виявлення маловідомих об’єктів культурної 
спадщини, організація різних заходів з популяризації музейних цінностей, оновлення концепцій музейних 
екскурсій, розробка інтегрованих музейних занять, програм і проєктів. Це вплинуло на формування ПРН 11, 15, 16, 
22.
Випускники ОПП можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці в регіоні. Програмні результати навчання 
забезпечуються постійними семінарами, конференціями, круглими столами з музеєзнавчої та музейно-педагогічної 
тематики, які проводяться як на міжнародному, так всеукраїнському і регіональному рівнях.

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

При формування цілей та програмних результатів навчання ОПП було опрацьовано досвід кількох українських та 
іноземних освітніх програм зі спеціальності 027 Музеєзнавство пам'яткознавство. Наприклад, опрацьовано освітні 
програми, які діють на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського 
національного університету культури і мистецтва, Національного університету «Львівська політехніка». Інформацію 
про освітні програми отримано з відкритих джерел. Зроблено висновки, що освітні програми зорієнтовані на 
підготовку фахівців у галузі музеєзнавства, пам'яткознавства та експертизи об'єктів культурної спадщини. Брали до 
уваги програма підготовки бакалавра та післядипломних студій Ягєллонського університету, Шльонського 
університету в Цєшині, Жешувського університету, Варшавського університету (Польща), університету Яна 
Коменського у Братиславі (Словаччина).
Проаналізувавши головні тенденції розвитку музейної справи, потреби ринку праці у регіоні, враховуючи діючі 
ОПП зі спеціальності, в Коледжі було розроблено ОПП, яка акредитується.

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

ОП дозволяє забезпечити та досягти нормативного змісту результатів навчання Стандарту за допомогою: 1) 
реалізації обов’язкових компонентів циклів загальної, професійної та практичної підготовки – відповідних 
навчальних дисциплін, практик, кваліфікаційної роботи, атестаційного іспиту 2)  достатнього  обсягу відведених на 
них кредитів; 3) належних форм підсумкового контролю.
Так,  наприклад,  ПР 3 щодо розробки організаційної структури музеїв, напрямків їх діяльності тощо забезпечується 
вивченням таких освітніх компонентів: ОК 1.2.01 Вступ до спеціальності, ОК 1.2.02. Історія світових музеїв, ОК 1.2.13. 
ОК 1.2.15. Основи пам’яткознавства, ОК 1.2.17. Експозиційна робота музеїв, ОК 1.2.20. Музейний туризм, ОК 1.2.21. 
Менеджмент і маркетинг в музейній діяльності; ПР 8 щодо проведення наукових досліджень нерухомих пам’яток та 
визначення розмірів та значення їх історико-культурної цінності: ОК 1.2.08. Основи науково-педагогічних 
досліджень, ОК 1.2.13. Теоретичні основи музеєзнавства, ОК 1.2.15. Основи пам’яткознавства, ОК 1.2.25. Теоретичні 
основи атрибуції музейних предметів, ОК 1.2.26. Прикладна музеологія; ПР 15 щодо формування плану культурно-
освітньої роботи та організації заходів з популяризації музейних цінностей, об’єктів історико-культурної спадщини, 
природних пам’яток з врахуванням потреб різних верств населення. ОК 1.1.02. Історія України, ОК 1.1.03. Історія 
української культури, ОК 1.1.04. Правове забезпечення професійної діяльності та інтелектуальна власність, ОК 1.2.01. 
Вступ до спеціальності, ОК 1.2.09. Педагогіка дозвілля, ОК 1.2.11. Організація гурткової та краєзнавчої роботи, ОК 
1.2.12. Основи міжособистісної комунікації, ОК 1.2.15. Основи пам’яткознавства, ОК 1.2.17. Експозиційна робота 
музеїв; ПР 17 щодо 1.1.04. Правове забезпечення професійної діяльності та інтелектуальна власність, ОК 1.2.13. 
Теоретичні основи музеєзнавства, ОК 1.2.15. Основи пам’яткознавства, ОК 1.2.21. Менеджмент і маркетинг в 
музейній діяльності, ОК 1.2.26. Прикладна музеологія, ОК 1.2.27. Історія музейної та архівної справи.
Достовірність досягнення результатів навчання, передбачених Стандартом, можна простежити у Матриці 
забезпечення результатів навчання (РН) відповідним компонентам освітньої програми, що є додатком до ОП.

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 зі спеціальності 027 Музеєзнавство пам'яткознавство затверджений наказом МОН № 566 від 
24.04.2019 року.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

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

60

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

Зміст ОП показаний у загальних і спеціальних компетентностях, які реалізуються через зміст освітньої та 
практичної складових ОП у відповідності до предметної області спеціальності 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство. 
ОП складена за змістовими компонентами: нормативні та вибіркові дисципліни, практична підготовка відповідно 
до мети (формування особистості фахівця, здатного розвивати загальні і фахові компетентності для реалізації 
професійних завдань в галузі музейної та пам’яткоохоронної справи, культурно-освітньої діяльності музеїв; 
забезпечення міждисциплінарної підготовки в галузі музейної та пам’яткоохоронної справи, екскурсійної роботи; 
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня 
громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору). Весь перелік дисциплін ОП 
забезпечує формування визначених компетентностей  відповідно до логіки структурування, їх змісту та 
послідовності вивчення.
Цілі навчання «підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
галузі музейної справи і охорони та використання пам'яток, що передбачає застосування певних теорій та методів 
музеєзнавства, пам'яткознавства і характеризується компетентністю та невизначеністю умов», їх виконання, які 
забезпечуються обов'язковими компонентами музеєзнавчого та пам'яткознавчого напряму, що вивчаються 
студентами. Освітні компоненти відповідають предметній області спеціальності 027 Музеєзнавство, 
пам'яткознавство.
Дисципліни загальної підготовки Історія України, Історія української культури, Філософія забезпечують розуміння 
світоглядних суспільних явищ та процесів, необхідних для осмислення феномену музею в сучасному суспільстві.
Українська мова за професійним спрямуванням, Іноземна мова сприяють оволодінню навичок комунікації, 
необхідних для організації музейних занять з різновіковою аудиторією, проведенні екскурсійної діяльності.
Дисципліни професійної та практичної підготовки спрямовані на формування системи музейних знань, формування 
практичних професійних компетентностей на основі теоретичних знань, здатності до експозиційної, науково-
фондової, культурно-просвітницької діяльності, атрибуції й експертизи об’єктів історико-культурної спадщини на 
основі професійно профільованих знань, комунікації та співпраці з різними організаціями, міжнародними 
музейними і пам’яткоохоронними інституціями, організації міждисциплінарної педагогічної діяльності у просторі 
музею, здатності забезпечувати інтеграцію різних форм музейної комунікації, розуміння різних напрямів роботи 
сучасного музейного закладу.
Блоки вибіркових дисциплін відповідають головним орієнтаціям ОП та уможливлюють поглиблене вивчення 
музейної проблематики, обраної здобувачем, для поглиблення знань у відповідній предметній області.
Опитування показало, що здобувачі на 75/100% задоволені теоретичною/практичною підготовкою (ознайомленням 
та оволодінням необхідними вміннями та навичками). 

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії  забезпечується через індивідуальний вибір навчальних дисциплін, 
блоків вибіркових дисциплін; дисциплін вільного вибору; тем для індивідуальних дослідницьких завдань в рамках 
кожної навчальної дисципліни; теми і наукового керівника курсових робіт та кваліфікаційної роботи; баз для 
проходження практики із запропонованого переліку та за власне бажання, що закріплено у положеннях «Про 
порядок забезпечення вільного вибору студента навчальної дисципліни» (https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/02/Polozhennia-Pro-poriadok-zabezpechennia-vilnoho-vyboru.pdf) та «Про організацію 
освітнього процесу у ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ ім. Ів. Франка» (https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/Polozhennia-pro-OOP-1.pdf). Студенти самостійно мають можливість реалізувати 
індивідуальні дослідницькі задачі, брати участь у конкурсах для студентської мобільності (Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність в ЛНУ https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf ,Тимчасове положення про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Ів. Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf ). Також студенти Коледжу можуть самостійно обирати базу, де 
вони будуть проходити різні види практик – навчальну (музейно-ознайомчу), навчальну (музейно-екскурсійну), 
навчальну (музейно-педагогічну), виробничу

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

Вибір студентами навчальних дисциплін відбувається згідно з Положенням «Про порядок забезпечення вільного 
вибору здобувачами  фахової передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у Відокремленому структурному 
підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennia-Pro-poriadok-zabezpechennia-vilnoho-
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vyboru.pdf), яке регламентує процедуру реєстрації здобувачів освіти на дисципліни вільного вибору. Відповідно до 
цього Положення, освітньої програми і навчального плану ОП 75% дисциплін є обов'язковими, а 25% вибірковими. 
Відповідно до Положення, п. 1.4. Навчальні плани встановлюють перелік вибіркових дисциплін для здобувачів 
фахової передвищої та вищої освіти з числа професійно-орієнтовних для певної спеціальності, а також передбачають 
перелік вибіркових дисциплін гуманітарного циклу для рівня вищої освіти; п. 2.3. Перелік і опис вибіркових 
дисциплін повинен бути опублікований до 1 січня поточного навчального року на веб-сторінці Коледжу.
Навчальна частина Коледжу на початку року усно та письмово інформує студентів про перелік дисциплін за вільним 
вибором. Студенти-бакалаври після ознайомлення з переліком дисциплін за вільним вибором поточного року 
пишуть заяви на ім'я директора Коледжу, в яких вказують обрані навчальні дисципліни.  Згідно з Положенням, п. 
2.5. запис здобувачів  для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здійснюється у весняному семестрі від 9 
лютого до 20 лютого на наступний навчальний рік, починаючи з 3 семестру. Студенти І і ІІ курсів з пропонованого 
переліку вибирають одну вибіркову дисципліну на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр наступного 
навчального року. Три кредити становить обсяг кожної вибіркової дисципліни, а саме 16 годин лекційних занять, 16 
годин практичних та 58 годин самостійної роботи. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін у 
кожному семестрі є залік. Протягом усього терміну навчання заява студента зберігається в особовій справі.

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

Практична складова ОПП має на меті підготувати студента-бакалавра до майбутньої роботи за спеціальністю, 
поглибити знання з теоретичних дисциплін та засвоїти професійні навички у реальних умовах. Згідно з навчальним 
планом 2019 року передбачено проходження студентами таких практик:
1. Навчальна (музейно-ознайомча) практика (3 кредити. 90 годин);
2. Навчальна (музейно-екскурсійна) практика (3 кредити, 90 годин);
3. Навчальна (музейно-педагогічна) практика (4,5 кредити, 135 годин);
4. Виробнича практика (6 кредитів, 180 годин).
Після проходження цих практик студенти набудуть відповідних загальних компетентностей (ЗК 1. ЗК 2. ЗК 6. ЗК 11.) 
і програмних результатів (ПРН 1. ПРН 16. ПРН 21 ПРН 22. ПРН 23. ПРН 24), що є необхідним у їх подальшій 
професійній діяльності.
Зокрема, успішне проведення практики забезпечує формування фахових компетентностей: здатність до 
експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань, 
здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної та природної 
спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства, здатність здійснювати взаємодію музейно-заповідної 
мережі, об’єктів культурної спадщини з туристичною сферою, здатність організовувати міждисциплінарну 
педагогічну діяльність у просторі музею, здатність забезпечувати інтеграцію різних форм музейної комунікації.
Послідовність проведення практики ОПП сприяє отримання необхідного обсягу практичних знань і умінь

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

Студенти-бакалаври упроводовж навчання здобувають соціальні навички та навички успішності (soft skills), які 
включають в себе навички комунікації, лідерство, відповідальність, вміння працювати в критичних умовах, 
залагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, самостійно приймати рішення, критично 
мислити, творчо мислити. Найперше це комунікативні технології, які дозволяють спілкуватися в діалоговому 
режимі з відвідувачами музею та представниками інших професійних груп різного рівня. Ці навички студенти 
опановують завдяки ОК 1.1.01. Українська мова за професійним спрямуванням, ОК 1.1.06. Іноземна мова, ОК 1.2.09. 
Педагогіка дозвілля, ОК 1.2.12. Основи міжособистісної комунікації, ОК 1.2.24. Музейна дидактика та основні форми 
роботи з відвідувачами, ОК 1.2.29. Музейна педагогіка, ОК 1.2.31. Музейні комунікації в освіті та культурі. Навички 
творчого та критичного мислення, управління часом та самостійного мислення студенти опановують завдяки ОК 
1.2.14. Основи креативного мислення, ОК 1.2.20. Музейний туризм, ОК 1.2.21. Менеджмент і маркетинг в музейній 
діяльності, ОК 1.2.23. Теорія і практика екскурсійної справи. 
Соціальні навички, здобуті бакалаврами, також підвищують ефективність професійної діяльності та забезпечують 
його конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 
«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Polozhennia-pro-OOP-1.pdf) здійснюється на основі 
освітніх програм та навчальних планів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем.
У структурі навчального плану ОП виділяються обов’язкові та вибіркові складові. Обов’язковий компонент - 180 
кредитів ЄКТС (75% загального обсягу), а вибіркові компоненти - 60 (25% від загального обсягу). Загалом у 
навчальному плані передбачено 240 кредитів ЄКТС, котрі рівномірно розподілені по 60 кредитів на кожен рік 
навчання. Тривалість семестрів 16 тижнів. Тижневе аудиторне навантаження здобувачів вищої освіти становить: І-ІІ 
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семестр – 28 годин; ІІІ-VIII семестри – 26 годин. За навчальним планом ОПП обсяг годин, відведених на самостійну 
роботу, складає - 3990 годин. Навчальний час для самостійної роботи студента є в межах від 1/3 до 2/3, що 
регламентується нормативними документами МОН України, навчальним (робочим) планом.

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

Навчання за дуальною освітою не передбачено.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/pravyla_bakalavr_koledzh.pdf 

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

Правила прийому, розроблені Приймальною комісією відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти у 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року №392 
(зі змінами). У Правилах прийому зазначено, що Коледж здійснює підготовку на основі повної загальної середньої 
освіти та вищих рівнів. У 2022 р. вступ відбувався на основі тесту та мотиваційного листа або за результатами ЗНО  
2019-21 рр.   у будь-яких комбінаціях, а у разі їх відсутності - за індивідуальною усною співбесідою. У додатку 2 
зазначено: У 2022 р. – це історія України вага предмету у тесті  0,5, українська мова і література - 0,25, математика - 
0,25. У 2019-21рр. визначені  ЗНО з таких предметів: українська мова та література (вага коефіцієнту 0,3-0,4; історія 
України - обов’язкові (вага предметів сертифікату - 0,4-0,5), за вибором студента у 2019 році - географія або іноземна 
мова, 2020 р.- географія або іноземна мова, у 2021 р. - математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (вага предметів – 0,2). Обов’язкові предмети є значимими для даної спеціальності, завжди мали 
максимально можливі високі вагові коефіцієнти, забезпечують наявність необхідного рівня знань для подальшого 
оволодіння професійним знаннями. Відбір відбувається на основі рейтингу. Додаткових конкурсів чи вимог не 
передбачено. 

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється документом: «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 , здійснюється відповідно до  «Положення про реалізацію права 
на  академічну мобільність здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
https://international.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf відповідно укладених 
договорів з  закладами вищої освіти: https://pedcollege.lnu.edu.ua/research/dohovory-pro-spivpratsiu .
Процедура поновлення та переведення проходить відповідно до «Порядок розгляду заяв про поновлення до складу 
студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка»
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/renewal-and-transfer-process_2020.pdf
Щодо визнання результатів іноземних ЗВО діє «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих 
навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка»
https://admission.lnu.edu.ua/useful-information/renewal-and-transfer-process/
https://international.lnu.edu.ua/. Всі документи є у вільному доступі на сайті ЛНУ імені івана Франка.

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

Прикладів застосування вказаних правил на даній ОП не було. 

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється відповідно до «Порядку визнання 
ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка результатів 
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»  https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/07/Poriadok-vyznannia-1.pdf і знаходиться у відкритому доступі на сайті Коледжу у рубриці 
«Нормативні документи»: https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/documents. Зазначений документ відповідає 
вимогам наказу МОН від 08 лютого 2022 року №130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій 
передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти».
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На даний час звернень щодо визнання зазначених результатів не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми і методи навчання та викладання на ОП сприяють досягненню заявлених в ОПП програмних результатів 
навчання, формування загальних і фахових компетентностей. Основними формами навчання є аудиторні заняття 
(лекція, семінар, самостійна та індивідуальна робота). Під час навчання викладачі застосовують як традиційні 
(усний виклад, обговорення матеріалу); так і наочні та практичні (презентації, дискусії), інтерактивні (мозковий 
штурм, ділові ігри, демонстраційні вправи, рольові ігри) методи навчання. Вони дають можливість досягти 
позитивних програмних результатів у комплексному їх застосуванні. На семінарських заняттях моделюється реальні 
ситуації у формі професійних ігор. Крім того, використовуються інноваційні освітні технології (розробка 
презентацій, виконання проєктів, дослідницьких робіт); навчальні, інформаційно-пошукові та демонстраційні ІКТ.
На семінарських заняттях з ОК «Музейна дидактика та основні форми роботи з відвідувачами» використовується 
проблемний метод навчання шляхом моделювання реальних ситуацій. Даний метод спрямований на розв’язання 
здобувачами конкретного завдання, він стимулює застосовувати навички критичного мислення та вирішення 
проблем за обмежений час і надає справжній досвід, який сприяє активному процесу вивчення, допомагає 
систематизувати знання та природно інтегрує навчання в реальне життя. Результатом цього є набуття ПРН 3, ПРН 
13, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 22, ПРН 23, ПРН 24.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання та викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, адже в першу чергу 
спрямовані на студента, на залучення його як активного а не пасивного учасника заняття, для стимулювання 
мотивації студента, успіху студентів у вивченні цієї дисципліни і якісних результатів навчання.
Це досягається шляхом постановки питань на лекціях, застосуванням проблемного методу викладання (постановка 
проблеми), під час мозкового штурму, рольової гри, застосуванням методів організації мислительних дій, розвитку 
творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, порівняння тощо) у процесі проведення семінарських занять в 
музеях (ОК 1.2.29. Музейна педагогіка, методи навчання – лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), методи організації мислительних дій, розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, 
синтез, порівняння та ін.), виконання індивідуальних завдань та проекту, результати навчання –  вміти планувати та 
організовувати міждисциплінарну педагогічну діяльність у музейному просторі; розробляти інтегровані музейні 
заняття, музейно-педагогічні програми і проєкти для роботи з різновіковою аудиторією; володіти методикою 
комунікації в музейному просторі з відповідною цільовою аудиторією.
За результатами проведеного опитування щодо забезпечення викладачами різних форм проведення лекцій 
здобувачі цілком задоволені – 75%, радше задоволені – 25%; щодо проведення практичних занять – 50% і 50 % 
відповідно.

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

Принципи академічної свободи закріплені в п.10.10 Статуту ЛНУ, де зазначено про право викладачів «обирати 
методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу», п.7.8.1 Положення про Коледж, де 
зазначено, що працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, вільний вибір 
форм, методів і засобів навчання та в п.1.4 Положення про орг-ю освітнього пр-у у Коледжі, де зазначається, що 
одним із принципів освітньої діяльності коледжу є академічна свобода, яка передбачає самостійність та 
незалежність учасників освітнього процесу під час провадження їх педагогічної, наукової, інноваційної діяльності.
Викладач коледжу самостійно визначає, як саме читати лекцію, практичне заняття проводити у формі ділової гри 
чи роботи в малих групах. Свобода викладання викладача полягає також у свободі вибору навчальних матеріалів, 
формату викладу матеріалу (усно/презентація), застосовуванні технічних засобів.
Академічна свобода в коледжі здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та 
інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів.
Академічна свобода студентів-право вільно обирати теми курсових та дипломних робіт,  вибіркові освітні 
компоненти ОП, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану, бути академічно мобільним. 
Реалізації освітньої складової академічної свободи здобувачів сприяють такі методи навчання як колаборативне 
навчання, дискусії, наукові доповіді, проектно-орієнтоване навчання, виконання індивідуальних завдань, case-study.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання відображена у 
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силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін, які затверджуються перед початком навчального року і 
оприлюднюються на сайті Коледжу (https://pedcollege.lnu.edu.ua) 
Окрім цього, кожен викладач на першому занятті: 
1)  знайомить студентів із цілями та змістом дисципліни; 
2) розповідає про критерії оцінювання студента на  семінарських заняттях;
3)  знайомить з переліком обов’язкової та додаткової літератури, формами поточного та підсумкового контролю;
4) якщо дисципліна передбачає написання курсової роботи – викладач знайомить студента із методичними 
рекомендаціями; якщо є практика – з програмою практики, завданнями, термінами її проходження, можливістю 
обрати місце проходження практики тощо.
5)  Якщо підсумковим контролем є  іспит – які питання виносять на іспит, критерії оцінювання іспиту тощо.
6)  Студентів інформують про можливість звернутися до викладачів за консультацією (дата, година місце – якщо 
консультації відбуваються за графіком), або електронна пошта, вайбер чи інші шляхи комунікації – на випадок 
неможливості очної консультації.

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

Одним з основних напрямів є науково-дослідна робота студентів, яка відбувається під час проведення семінарських 
занять, практично орієнтованих та проблемно-пошукових занять в музеях та просторі міста (навколомузейному 
просторі), дослідницьких занять на музейній експозиції та музейних фондах.
ОП передбачає науково-теоретичні і практично-орієнтовані курси, які реалізуються за допомогою навчальних 
дисциплін відповідно до ОПП («Основи науково-педагогічних досліджень», «Наукові основи проектування 
музейної експозиції», «Музейна педагогіка», «Музейна дидактика та основні форми роботи з відвідувачами». 
Зокрема, дослідження охоплюють теоретичні і практичні аспекти організації музейного і навколомузейного 
простору та реалізуються у дисциплінах – «Експозиційна робота музеїв», «Музейний туризм», «Теорія і практика 
екскурсійної справи», «Музейні комунікації в освіті та культурі».
Студенти також отримують досвід реалізації науково-практичних завдань під час проведення практичних, 
семінарських занять, виконання завдань самостійної роботи.
Під час підготовки курсових та кваліфікаційної бакалаврської роботи студенти виконують наукову роботу. Студенти 
залучається до наукових проектів, також виступають з доповідями на наукових та науково-практичних 
конференціях https://lnu.edu.ua/vidbulasia-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-muzeyna-pedahohika-v-
konteksti-vyklykiv-suchasnoi-osvity/, що проводяться в Університеті або в музеях.

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

Зміст навчальних дисциплін переглядається щороку. Робочі навчальні програми розробляються самостійно 
науково-педагогічним працівниками, обговорюються та затверджуються на засіданнях циклової комісії.
Викладачі випускової циклової комісії проводять науково-дослідну роботу та публікуються у періодичних фахових 
виданнях, напрацьовують навчальні посібники для студентів. Їх опубліковані роботи подаються в переліку 
рекомендованих джерел вивчення дисципліни.
Професор Караманов О.В. – публікації монографії «Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому просторі 
України» (Львів, 2020); навчально-методичних посібників «"Культурно-мистецький простір Львова: варіації 
прекрасного" (присвячений 20-річчю проведення Педагогічних марафонів у СЗШ 50 м. Львова) (Львів, 2022), 
«Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу» (Львів, 2022).
Доцент Сурмач О.І. досліджує та вивчає музейну справу в Україні, результати дослідження використовує при 
викладанні навчальних дисциплін «Історія музейної та архівної справи». (Музейна справа: навчальний посібник 
[для студентів вищих навчальних закладів] /О.І.Сурмач. – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2014. – 272 с. ), «Музейна справа 
в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу» (Львів, 2022).
Кандидат історичних наук Шукалович А.М. – використовує матеріали курсу під час спільних публікацій з членами 
робочої групи у вітчизняних фахових журналах, посібнику «Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного 
фахового коледжу» (Львів, 2022), досліджуючи практичні аспекти реалізації спеціальності «Музеєзнавство, 
памяткознавство» в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу.
Викладачі циклової комісії у своїй більшості є істориками і застосовують власний науковий доробок в освітній 
процес. Акцентується увага при оновленні ОК та доповнення списку найновіших публікацій у рекомендовану 
літературу.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО проходить у відповідності до Тимчасового положення про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf та до Положення про порядок реалізації міжнародних проектів 
грантів та договорів https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf . Відділ міжнародних зв'язків 
регулярно інформують НПП та здобувачів вищої освіти про можливості закордонного навчання та стажування.
2020 рік викладачі Коледжу – Шукалович А.М., Соболевська О.Б., Сенич Г.Б., Сурмач О.І., Івах О.С. брали участь у 
проекті IREX «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність» за підтримки посольства Великої Британії та США. 
Викладачі та студенти ОП приймають участь у заходах (лекції семінари), на яких спікерами виступають 
представники іноземних освітніх та музейних установ – д-р Рената Патер (Інститут педагогіки, Ягєллонський 
університет (Краків, Польща), Піотр Гурайєц (Музей короля Яна ІІІ Собєського, Форум музейних едукаторів 
(Варшава, Польща) – Міжнародний науково-навчальний семінар «Технології в музейній педагогіці» (20.12.22) – 
https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/mizhnarodnyy-naukovo-navchalnyy-seminar-tekhnolohii-v-muzeyniy-pedahohitsi
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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?

Зміст, види, форми контролю, їх збалансованість і відповідність щодо об’єму лекційних, практичних занять, 
самостійної роботи  зазначені  у робочій навчальній програмі, силабусі, обговорюються на засіданнях циклової 
комісії, засіданнях Педагогічної ради, висвітлюються на сайті Коледжу. Форми  контролю знань в межах дисципліни 
відповідають   «Положенню про організацію освітнього процесу у ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені 
Івана Франка» https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Polozhennia-pro-OOP-1.pdf та  «Положенню 
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів Коледжу» https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/02/polozhennia-pro-kontrol-ta-otsiniuvannia-1.pdf.
У програмах дисциплін передбачені різнопланові форми контролю у межах дисципліни а саме: усне та письмове 
опитування, поточне і модульне тестування (різних рівнів), виступи на практичних (семінарських) заняттях з 
підготовленими доповідями, презентаціями, перевіркою індивідуальних завдань, самостійної роботи, підсумкове 
опитування (іспит, диференційований залік, залік, курсова робота, атестаційний екзамен, кваліфікаційна робота з 
захистом в  ЕК). Навчальним планом передбачене рівносильне  співвідношення лекційних та практично-
семінарських занять (1014 лекційних занять  – 1465 практичних-семінарських), що забезпечує системне, послідовне 
опрацювання  знань здобувачів з кожної дисципліни та їх оцінювання.  У п 4.5 «Положення про організацію 
освітнього процесу Коледжу» зазначено : «На кожному семінарському занятті викладач оцінює виступи студентів, 
активність у дискусії, підготовлені реферати, уміння формулювати та аргументувати свою позицію тощо.» Різні види  
індивідуальних завдань (реферати, есе, індивідуальні дослідження) здобувачі  виконують з метою поглиблення та 
узагальнення знань для вирішення конкретного освітнього завдання науково-дослідницького характеру. 
Наприклад,  курсову роботу студент виконує самостійно під керівництвом викладача на основі набутих з даної та 
суміжних дисциплін навичок та умінь. У програмах викладачі враховують не лише вимоги  зазначених  Положень а 
й умови сьогодення і побажання студентів, які вони висловлюють. Так, під час дистанційного навчання, частина 
іспитів проводиться із використанням автоматизованого тестового оцінювання у МOODLE  та з використанням 
Google форм. У тестах питання охоплюють весь програмний матеріал дають можливість об’єктивно оцінити знання 
та практичні навики. Система оцінювання знань із дисципліни, а саме: кількість балів за кожен вид контролю  
визначений у робочій програмі, силабусі дисципліни.  Інформацію щодо поточної успішності викладач озвучує на 
заняттях, вона фіксується у паперових журналах групи,  у журналі в  системі МOODLE . Також із підсумковими  
результатами оцінювання студенти можуть ознайомитись у системі Деканат.

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

Форми контрольних заходів  та критерії оцінювання навчальних досягнення здобувачів прописані у робочих 
програмах навчальних дисциплін і силабусах, які розміщені на сайті у рубриці «Навчання» у вільному доступі ( 
https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/educational-programs/bachelor-museum-studies ) 
Положення, у яких висвітлені різні види робіт і їх оцінювання: Про організацію освітнього процесу…, Про контроль 
та оцінювання навчальних досягнень…, Про екзаменаційну комісію…, Про проведення практик…,  представлені у 
рубриці «Нормативні документи»: https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/documents, «Державні іспити» 
https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/derzhavni-ispyty-2021
Семестровий екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою ЄКТС, національною шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»), а семестровий залік - 100-бальною шкалою ЄКТС та національною шкалою 
(«зараховано», «не зараховано»). Якщо дисципліна  завершується екзаменом чи  диференційним заліком здобувач 
може отримати максимально за поточну успішність 50 балів, за екзамен чи  диференційний залік – 50 балів; з 
дисципліни, що завершується заліком, поточна успішність становить – 100 балів.

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

Інформацію про форми контролю, критерії оцінювання з кожної дисципліни визначено у робочих навчальних 
програмах, методичних рекомендаціях до написання курсових робіт, програмі державного іспиту.  Положення, 
програми розміщені на сайті Коледжу, вони у вільному доступі. Крім того, кожен викладач ознайомлює студентів із 
програмою дисципліни,  знайомить із семестровим планом, у якому зазначені терміни проведення поточного та 
підсумкового контролю.
Згідно з пунктом 7.10. « Положення про організацію освітнього процесу Коледжу»:  «Викладачі, які забезпечують 
освітній процес, упродовж перших двох тижнів кожного семестру зобов'язані ознайомити студентів із критеріями 
оцінювання та іншими положеннями, що стосуються організації освітнього процесу».
Інформація про терміни проведення заліків та іспитів висвітлюється на сайті Коледжу, інформаційному стенді, на 
сторінці Коледжу у фейсбук не пізніше одного місяця до початку сесії. Крім цього, інформація поширюється і через 
керівників та старост академічних груп.
Особлива увага приділяється атестації здобувачів, об’єктивності її оцінювання, які описані у   програмі державного 
іспиту.

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

Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену та кваліфікаційної роботи із захистом в ЕК, 
відповідно до вимог чинного Стандарту вищої освіти спеціальності 027 Музеєзнавство, памяткознавство для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Екзамен включає такі навчальні дисципліни: музейна педагогіка, 
історія матеріальної культури та побуту, експозиційна робота музею, прикладна музеологія, теорія і практика 
екскурсійної справи, що забезпечують перевірку досягнення результатів навчання, інтегральної, загальних та 
фахових компетенцій, визначених  стандартом та освітньою програмою.  Кваліфікаційна робота має містити 
розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в галузі.

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

Такими документами є Положення про організацію освітнього процесу Коледжу https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/Polozhennia-pro-OOP-1.pdf та Положення про контроль та оцінювання  
https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Polozhennia-pro-kontrol-1.pdf, яке детальніше розглядає 
процедурні та організаційні питання:  висвітлені види контролю у п.3.10; 4,5, розділі 7. Згідно з пунктом 7.2 форма 
проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура 
екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної циклової 
комісії. Згідно з пунктом 9.3 нормативні форми атестації (захист кваліфікаційної (дипломної) роботи, державний 
екзамен тощо) визначає навчальний план згідно з вимогами відповідної освітньої програми. Передбачені результати 
оцінювання знань здобувачів висвітлені у пунктах 7.11 — 18 Положення.
Згідно з пунктом 9.9. порядок планування, організацію, проведення та контролю атестації, її форму та зміст 
визначає Положення про екзаменаційну комісію в Коледжі: https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/07/Polozhennia-pro-EK-1.pdf . Усі положення є у вільному доступі на сайті Коледжу у рубриці 
«Нормативні документи(положення)».

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 забезпечує «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Коледжі» 
https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-
dobrochesnosti.pdf. У   п. 5.6.визначає, що необ’єктивним оцінюванням є:  свідоме завищення або заниження оцінки 
результатів навчання;  невчасне повідомлення здобувачів  про систему оцінювання; застосування системи 
оцінювання, що не відповідає декларованим цілям та завданням теми, дисципліни, практики, освітньої програми 
тощо; відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання. Конфлікти інтересів врегульовуються через розгляд і 
обговорення причини конфлікту,  можливості заміни екзаменатора, створення екзаменаційної комісії для 
максимальної об’єктивності. У «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
Коледжу» https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennia-pro-kontrol-ta-otsiniuvannia-1.pdf 
заборонено: 6.1. Зменшувати суму балів, отриману здобувачами фахової передвищої та вищої освіти за знання та 
вміння, через застосування штрафних санкцій за порушення дисципліни та інші дії, що не пов’язані з діагностикою 
рівня знань, умінь і навичок. Крім цього, здобувач має право на подання апеляції, процедура якої викладена у 
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів Коледжу. За час існування спеціальності 
випадків необ’єктивного оцінювання, конфлікту інтересів, і  як наслідок, оскарження результатів, не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовує  «Положення про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень у Коледжі» https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Polozhennia-pro-kontrol-
1.pdf
5.1. Здобувачі, які не з’явились на екзамени без поважних причин, є такими, що одержали незадовільну оцінку.
5.2. Здобувачам, які одержали під час сесії не більше трьох незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання іспитів (заліків, диференційованих заліків) 
допускають не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий - комісії, яку створює голова 
циклової комісії і затверджує директор Коледжу. 
 Інформація про ліквідацію академзаборгованості розміщується у відповідні терміни на сайті Коледжу, керівники 
груп  додатково повідомляють студентів.  https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/hrafik-likvidatsii-akademzaborhovanosti-
za-talonom-2-za-i-y-semestr-2022-2023-n-r-dlia-studentiv-iv-kursu-os-bakalavr-vidokremlenoho-strukturnoho-
pidrozdilu-pedahohichnyy-fakhovyy-koledzh-lvivskoho-n 

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

Порядок оскарження процедури проведення підсумкового контролю та його результатів регламентується  
Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів… https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/07/Polozhennia-pro-apeliatsiiu-1.pdf .Апеляція результатів контрольних заходів  проводиться 
Апеляційною комісією, яка створюється розпорядженням директора. Апеляція подається здобувачем особисто в 
день оголошення результатів, але не пізніше 16.00 наступного робочого дня. Апеляційна комісія розглядає письмове 
обгрунтування викладача щодо результатів оцінювання та оцінює відповіді здобувача на кожне завдання окремо. 
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Додаткове опитування під час апеляції не допускається.  За наслідками розгляду приймає одне з наступних рішень: 
«попередньо виставлена оцінка відповідає рівню… та не змінюється» або «попередньо виставлена оцінка не 
відповідає рівню….та збільшується на… балів». У випадку незгоди з рішенням апеляційної комісії коледжу здобувач 
має право звернутися до загальноуніверситетської комісії (п.2.1 Положення).
Прикладів застосування відповідних правил на освітній програмі не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять наступні документи:
- Положення про забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка»: https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/05/Polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf
- 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
- Кодекс академічної доброчесності і Декларації про академічну доброчесність, які розміщені в розділі Документи 
Університету : https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

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

Усі курсові роботи студентів проходять перевірку на плагіат, як обов’язкова умова допуску до захисту. За поданням 
директора призначена відповідальна особа в Коледжі, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату. 
Університет з 2018 року використовує сервіс пошуку плагіату Unicheck. З жовтня 2021 року Коледжу надано доступ 
до  сервісу Strike Plagiarism.       
Формується база курсових робіт студентів.  Усі виконані роботи передаються в архів і зберігаються  3 роки.

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

У Коледжі ведеться системна робота щодо поширення інформації про необхідність дотримання принципів 
академічної доброчесності:
- і викладачі і здобувачі підписують декларації про дотримання академічної доброчесності;
- ознайомлення студентів із поняттям «академічної доброчесності» і нормативними документами відбувається 
упродовж перших двох тижнів на заняттях з кожного предмету, на заняттях  курсу «Вступ до спеціальності», на 
зустрічах з керівниками груп;
- кожна програма і силабус містять інформаційний матеріал щодо дотримання принципів доброчесності;
-  питання про дотримання  академічної доброчесності обговорюється в академічних групах, зі студентським 
активом.
- оскільки курсова робота є найважливішою формою дослідження здобувача вищої  освіти, то саме її виконанню 
приділена особлива увага. Під час консультацій до написання курсових робіт, опрацюванні  методичних 
рекомендацій  на питаннях дотримання доброчесності зосереджена значна увага. А саме: чи правильно зроблено 
посилання на використану літературу, чи присутнє висловлювання власних думок, ідей.

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

«Положення про забезпечення академічної доброчесності» https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/05/Polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf розглядає ці питання у 
пункті 7 «Академічна відповідальність»:
7.1. Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності встановлюється для здобувачів вищої 
освіти. Академічна відповідальність не є різновидом юридичної відповідальності і не заважає притягненню осіб до 
юридичної (кримінальної, адміністративної, цивільної чи дисциплінарної) відповідальності у випадках, 
передбачених чинним законодавством. 7.3. До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої  освіти 
належать: - повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); - повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми; - відрахування із закладу вищої та фахової освіти; - 
позбавлення академічної стипендії; - позбавлення наданих закладом вищої та фахової передвищої освіти пільг з 
оплати за навчання; - призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові 
контрольні роботи, тести тощо); - повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які 
здійснюють оплату за навчання; - внесення до реєстру порушників академічної доброчесності
Прикладів відповідних  ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП не було.

6. Людські ресурси

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

З метою забезпечення необхідного рівня професіоналізму  викладачів в Університеті затверджено «Порядок 
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського 
національного університету імені Івана Франка»  (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
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2018.pdf ). 
Згідно з Порядком претенденти подають документи  створеним комісіям, які перевіряють їх відповідність  вимогам 
конкурсу. 
Процедура конкурсу є прозорою  і спрямована  на відбір професійних кадрів, які забезпечуватимуть якісний освітній 
процес. 
Для реалізації  ОПП залучені досвідчені викладачі, серед яких доктор наук та  кандидати наук. Науково-педагогічні 
працівники  мають практичний досвід, займаються активною науковою діяльністю та постійно підвищують 
професіоналізм.
Відповідно до  Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників  практикується щорічне рейтингове оцінювання роботи викладачів, результати якого 
враховуються при заповненні вакантних посад (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).

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

Коледж систематично залучає стейкхолдерів до організації та реалізації освітнього процесу. Роботодавці вносять 
пропозиції до проєкту ОПП,  долучаються до обговорення змісту і компонентів ОПП, проведення лекцій,  
залучаються до освітнього процесу як представники баз практик про що свідчать укладені договори 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/practice). 
ЦК гуманітарної та соціально-економічної підготовки спільно з факультетом соціальної та психологічної освіти 
Уманського державного педуніверситету ім. П.Тичини проведено науковий онлайн-семінар «Музей у системі 
сучасних комунікацій», серед запрошених були завідувач Музею історії Львівського університету Ю. Гудима, 
провідний науковий співробітник Львівського історичного музею А. Прокіп 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-naukovyy-onlayn-seminar-muzey-u-systemi-suchasnykh-komunikatsiy), 
міжнародний науково-навчальний семінар «Технології в музейній педагогіці» спікером якого була д-р, ад’юнкт 
Інституту педагогіки Ягєллонського університету Рената Патер. Із залученням роботодавців відбулася Міжнародна 
науково-практична конференція «Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти» 
(https://lnu.edu.ua/vidbulasia-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-muzeyna-pedahohika-v-konteksti-
vyklykiv-suchasnoi-osvity/).
З метою забезпечення зворотного зв’язку зі стейкхолдерами проводиться  опитування щодо організації та реалізації 
якісного  освітнього процесу https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/licence.

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

Для реалізації ОПП практикується запрошення до викладання дисциплін циклу професійної підготовки 
досвідчених фахівців, які мають науково-педагогічний та практичний досвід. Зокрема, доктор пед. наук, Караманов 
О.В. є професіоналом-практиком у галузі музейної педагогіки; канд. іст. наук,  провідний науковий співробітник 
Львівського історичного музею Прокіп А.В.
Окремі заняття з ОПП проходять на базах практики, зокрема: Державний меморіальний музей М. Грушевського, 
Львівський музей історії релігії, Львівський національний літературно-меморіальний музей імені Іванам Франка, 
Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського ЛНУ імені Івана Франка 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/znayomstvo-z-proiektom-dopovnenoi-real-nosti-derzhavnoho-memorial-noho-
muzeiu-mykhayla-hrushevs-koho-u-l-vovi); освітні заняття та відеоекскурсії в Музеї Голодомору 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/informatsiia-pro-provedennia-nashykh-bezkoshtovnykh-osvitnikh-zaniat-ta-
videoekskursii-z-nahody-mizhnarodnoho-dnia-muzeiv).
Викладачі й студенти ОПП взяли участь у Міжнародному науково-навчальному семінарі «Технології в музейній 
педагогіці» (20.12.22), за участю представників іноземних освітніх та музейних установ – д-р Рената Патер (Інститут 
педагогіки, Ягєллонський університет (Краків, Польща), Піотр Гурайєц (Музей короля Яна ІІІ Собєського, Форум 
музейних едукаторів (Варшава, Польща) (https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/mizhnarodnyy-naukovo-navchalnyy-
seminar-tekhnolohii-v-muzeyniy-pedahohitsi).

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

Розроблено «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ ім. 
І. Франка», яке регулює питання підвищення кваліфікації та сприяє професійному розвитку викладачів  
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf).
Професійний розвиток забезпечується можливістю стажувань, курсів підвищення кваліфікації, участі у 
конференціях, вебінарах, семінарах, проєктах. Зокрема: Караманов О.В. - індивідуальний науковий грант 
«Мультикультурний дискурс педагогічної діяльності музеїв в Україні та Словаччині» на базі Прешовського 
університету, університету ім. Я.А. Коменського в Братиславі та наукове онлайн-стажування в Музеї Короля Яна ІІІ 
Собеського, Варшава, Польща та пройшов наукове онлайн стажування в Музеї Короля Яна ІІІ Собеського (Варшава, 
Польща, 2022); викладачі  пройшли курс «Вдосконалення викладацької майстерності» та створили електронні 
курси дисциплін Проц М.О. (https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=13), Соболевська О.Б. (https://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2476; https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2285), Сурмач О.І. 
(https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5317), Шукалович А.М. (https://e-
learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=4467; https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=148). Караманов О.В., 
Сурмач О.І. долучились до проєкту «Музей на дотик».
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Адміністрація Коледжу усіляко сприяє професійному розвиткові викладачів.
В Коледжі  діє система фінансової мотивації – преміювання викладачів за видання навчальних та електронних 
посібників, створення електронних курсів, за впровадження в освітній процес сучасних методів навчання, нових 
освітніх технологій і форм організації освітнього процесу, за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня згідно 
з  «Положенням про преміювання працівників у ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка» 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/polozhennia-pro-premiiuvannia-pratsivnykiv.pdf ). 
Викладачі Соболевська О.Б. та Шукалович А.М. були премійовані за атестовані електронні курси, створені під час 
проходження курсу «Вдосконалення викладацької майстерності».
Створений мотиваційний фонд (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf) для 
преміювання працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних 
курсів, наукових досягнень, написання монографій, підручників, посібників.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Основними складовими навчально-матеріальної бази є приміщення аудиторного фонду ЛНУ ім. І.Франка за 
адресами: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7, (загальна площа 1514,0 м²); м. Львів, вул. Антоновича, 16, (загальна 
площа 1377,3 м²); м. Львів, вул. Тарнавського, 107. (загальна площа 1099,07 м²). 
Реалізацію освітньо-професійної програми забезпечують музейна лабораторія; спорткомплекс, спортивні зали, 
спортивні майданчики, футбольне поле, басейн Університету, Наукова бібліотеку Університету та бібліотека 
коледжу. Студенти та працівники коледжу забезпечені обслуговуванням у  центральному медичному пункті та 
їдальнях Університету. Коледж забезпечує здобувачів освіти проживанням у гуртожитку. Для проведення 
інформаційного пошуку виділено спеціалізовані комп’ютерні кабінети де є необмежений відкритий доступ до 
Інтернет-мережі, удосконалено внутрішню систему електронного навчання. Здобувачі мають можливість 
користуватися електронною формою розкладу занять та іншими документами нормативно-правової бази, що 
розміщені на сайті університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-
information/). 
Навчально-методичне забезпечення ОП включає навчальні і робочі плани; графіки навчального процесу; силабуси 
та  робочі програми дисциплін; програми практик; методичні вказівки щодо виконання курсових робіт тощо.

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?

Здобувачі вищої освіти ОП та викладачі мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, 
які є необхідними для навчальної, наукової та викладацької діяльності в межах освітньої програми.
Для здобувачів створені сприятливе середовище для навчання та організації дозвілля. У коледжі функціонує  буфет, 
комп’ютерні класи, бібліотека. Для проживання - є гуртожитки, відпочинку та оздоровлення - діє спортивно-
оздоровчий табір «Карпати». 
Здобувачі мають змогу використовувати аудиторії та приміщення актових залів Університету, навчальний 
телерадіоцентр для проведення досліджень, Наукову бібліотеку Університету, навчальні центри іноземних мов і 
культур (https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/training-centres-studios-complexes/).
Для сприяння естетичному розвитку здобувачам надається доступ до Центру культури та дозвілля. У спортивному 
комплексів організовано низку спортивних секцій, гуртки за інтересами (https://lnu.edu.ua/leisure/). Студенти 
мають можливість відвідувати музеї Університету, астрономічну обсерваторію, ботанічний сад.
З метою підтримки середовища наукового дискусу та розвитку навиків публічних виступів студенті проводяться  
наукові, семінари (https://pedcollege.lnu.edu.ua/students/studentskyy-prostir-spetsialnist-027-muzeieznavstvo-pam-
iatkoznavstvo) 
Інформацію про свої потреби здобувачі надають в бесідах з порадниками академічних груп та опитуваннях, з 
результатами яких можна ознайомитися на сайті Коледжу (https://cutt.ly/z3sh6ti).

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

Усі приміщення ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка» відповідають будівельним, 
санітарним та пожежним нормам та гарантують безпечні умови навчання та праці.  В Університеті розроблені та 
затверджені інструкції й інші акти з охорони праці, https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/ Щорічно студенти проходять інструктажі з основ 
безпеки життя.
 У головному корпусі ЗВО працює медичний пункт для студентів та працівників. У кожному навчальному корпусі є 
аптечка для надання першої домедичної допомоги. У випадках повітряної тривоги усі навчальні корпуси Коледжу 
оснащені безпечними сховищами, а здобувачі пройшли інструктаж як себе поводити у таких ситуаціях. Для 
підтримки психічного здоров’я функціонує Психологічна служба https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/. Основними формами роботи Психологічної служби є: індивідуальні 
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психологічні консультації; пізнавальні зустрічі на психологічну тематику; соціально-психологічні тренінги; 
тестування особистісних якостей; співпраця з порадниками академічних груп; проведення актуальних 
психологічних досліджень. За умов карантину та воєнного стану  проводяться онлайн-консультації. У разі потреби 
здобувачі можуть звернутись за допомогою в Сектор студентської підтримки,  отримати консультацію в юридичному 
відділі, скористатись телефоном довіри.

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?

У навчальному закладі здійснюється безперервна освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та 
соціальна підтримка здобувачів вищої освіти. У ВСП «Педагогічний фаховий коледж» ЛНУ імені І. Франка створено 
умови щодо отримання довідок і різноманітної інформації, як і в умовах очного, так і дистанційного навчання. Для 
отримання довідок здобувачі можуть звертатися,  до відповідальної за довідки особи, за номером телефону (032) 
239 40 13, або ж безпосередньо у Коледжі.
На сайті Коледжу здобувачі завжди можуть ознайомитися з актуальною інформацію, яка стосується різних видів 
діяльності навчального закладу (https://pedcollege.lnu.edu.ua/news). Соціальна підтримка здобувачам надається 
студентським відділом (https://pedcollege.lnu.edu.ua/students/government), який інформує студентів про процедури 
призначення академічної та соціальної стипендій.
Для швидкої  адаптації першокурсників до процесу навчання у Коледжі велике значення має їх спілкування та 
бесіди з порадниками академічних груп, з якими студенти знайомляться у перший день навчання, також 
інформацію про порадників можна побачити на сайті (https://pedcollege.lnu.edu.ua/students/group-leaders-and-
advisers). З інформацією щодо розкладу занять, заліково-екзаменаційної сесії, терміну навчання, практики студенти 
можуть ознайомитися на сайті (https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/denne-navchannya), у порадників 
академічних груп, на дошці оголошень  у Коледжі.
В Університеті є Первинна профспілкова організація, мета якої є захист інтересів та прав здобувачів освіти 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/students/government/profspilkova-studentska-orhanizatsiya). У випадку необхідності 
студенти можуть звертатися в сектор студентської підтримки Львівського національного університету імені Івана 
Франка  (https://studviddil.lnu.edu.ua/),  Психологічну службу Університету 
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service/).
За результатами проведеного опитування 75% здобувачів цілком задоволені підтримкою, 25% - радше задоволені. 

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)

Для доступу до приміщення й аудиторного фонду Коледжу (за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7) осіб з 
особливими потребами є пандус, стаціонарний сходовий підйомник PTR-130, облаштовано вбиральню для осіб із 
особливими потребами. Навчальні корпуси та гуртожитки обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними 
прорізами, вбиральнями, спеціально обладнаним ліфтом.
Коледж планує розвивати  інфраструктуру, яка полегшуватиме навчання студентів з особливими освітніми 
потребами.  
Стратегія розвитку (п.1.4) https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Stratehiia-21-25-Pedahohichnyy-
fakhovyy-koledzh-1.pdf
https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-
do-prymishchen/
Питання супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення регламентуються Порядком 
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
На даній ОПП студенти з особливими освітніми потребами не навчалися.

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

В Університеті створена Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка покликана вирішувати конфліктні 
ситуації, надавати експертні оцінки неетичних дій, розробляти рекомендації щодо підвищення етичності членів 
університетської спільноти, сприяти формуванню етичного організаційного клімату. Порядок подання та розгляду 
заяв передбачено п.5 Положення про комісію з питань етики і професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Для запобігання виникнення конфліктних ситуацій неодноразово проводяться бесіди студентів з порадниками груп 
та викладачами. У разі виникнення конфлікту інтересів його вирішення може відбуватися на міжособистісному 
рівні із можливим залученням порадників академічних груп, психолога, адміністрації. 
На кінець навчального семестру, року проводиться анонімне опитування серед студентів для оцінювання якості 
здійснення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів, а також 
для виявлення конфліктних ситуацій, з результатами яких можна ознайомитися на сайті 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/?
s=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
Здобувачі мають можливість звертатися до керівництва ЗВО про зловживання, хабарництво, конфліктні ситуації, 
які можуть виникнути на різних рівнях 1комунікації на електронну пошту (pedcollege@lnu.edu.ua), або ж через 

Сторінка 18



телефон довіри університету: (032) 239-42-70,  e-mail: (helpline@lnu.edu.ua). Звернення студентів розглядають 
органи студентського самоврядування та Психологічна служба ЗВО.
У процесі реалізації ОП випадків застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій 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

Основні документи, в яких описано процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 
ОП:  «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); «Положення про Центр забезпечення якості освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти ЛНУ імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).

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

Перегляд ОП відбувається за результатами  систематичного моніторингу, який проводить робоча група за участю 
членів студентського самоврядування, стейкхолдерів не рідше одного разу на рік. При розробці проекту ОПП у 
робочу групу включено здобувачку 2 курсу Войтович Сніжану, яка навчається за цією ОП.
У 2021 р. було здійснено перегляд ОП з метою удосконалення її структури та змісту. Для забезпечення цих потреб в 
ОП 2021 р. були внесені такі зміни: 1) врегулювання кількості аудиторних годин відповідно до змін тривалості 
семестрів навчального плану на 16 і 16 тиж. навчання (Протокол пед. ради № 6 від 07.06.2021 р.); 2. у циклі 
професійної та практично підготовки зменшено кількість кредитів на вивчення дисципліни «Психологія загальна, 
вікова, педагогічна», натомість збільшено кількість кредитів у дисципліні «Наукове комплектування, облік та 
зберігання музейних предметів». У розрізі кредитів ЄКТС обсяг дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки у 2019 р. становив 153 кредити, у 2021 р. – 150. Обсяг дисциплін загальної підготовки та вибіркових 
дисциплін залишився незмінним. 
ОП затверджено на засіданні пед. ради Коледжу (Протокол № 6 від 07.06.2021 р.) та Вченій раді Університету 
(Протокол № 16/5 від 30.06.2021 р.). У 2021 р. питання оновлення ОП піднімалося на засіданні циклової комісії 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки (Протокол № 10 від 11.06.2021 р.)

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

До періодичного розгляду та перегляду  ОП  здобувачі залучаються через органи студентського самоврядування та 
індивідуально в процесі перегляду її на сайті Коледжу. Окрім того, на засіданнях педагогічної ради Коледжу 
представники студентського самоврядування мають можливість обговорювати ОП та висловити свої пропозиції 
(Протокол № 6 від 07.06.2021 р.). Науково-педагогічні і педагогічні працівники Коледжу постійно проводять бесіди 
з студентами і письмові анкетування щодо рівня задоволеності/незадоволеності освітнім процесом, змістовим та 
методичним наповненням дисциплін, доступом до джерел та ін. Крім того, здобувачі мають змогу впливати на 
структуру та зміст ОП через спілкування з  гарантом ОП. Результати опитування обговорюються на засіданнях 
циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки (Протокол № 6 від 10.02.2022 р.; Протокол № 11 
від 30.06.2022 р.; Протокол № 6 від 03.01.2023 р.) і враховуються (при можливості) для внесення змін до ОП та  у 
змістове наповнення робочих програм і силабусів.

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

Студентське самоврядування активно залучене до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, зокрема його 
функції визначені у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf (п. 3.3) та Положенні про студентське самоврядування Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennia-
2021_1645633952.pdf (п. 3.1). 
Представники студентської ради спільно з адміністрацією Коледжу беруть участь в ухваленні рішень щодо 
відрахування чи поновлення здобувачів вищої освіти, переведення осіб, які навчаються за контрактом,  на навчання 
за державним замовленням тощо. Представники студентського самоврядування є членами педагогічної ради 
Коледжу, а отже, беруть безпосередню участь у процесах обговорення, розробки, затвердження та перегляду ОП. 
Крім того, вони можуть ініціювати розгляд питань стосовно невідповідної якості викладання певних освітніх 
компонент з метою якнайшвидшого усунення виявлених недоліків.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
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свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Організовуються спільні робочі зустрічі, науково-практичні семінари з представниками Департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації, управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради, директорами шкіл та музеїв, методистами, освітянами, мистецтвознавцями та роботодавцями, на яких 
обговорюється змістове наповнення навчальних планів, програм практики. 
З урахуванням пропозицій роботодавців удосконалюється навчально-методичне забезпечення, що впливає на 
формування фахових компетентностей та покращення результатів навчання. Результати співпраці  обговорюються 
на засіданнях циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки (Протокол №10 від 11.06.2021 р.; 
Протокол №4 від 10.11.2022 р.).
Результатом таких обговорень є підписані двосторонні  угоди на проведення практики студентів. Пропозиції щодо 
удосконалення ОП надійшли від директора Музею народної архітектури та побуту у м. Львові імені Климентія 
Шептицького М.Л. Закопця, директорки СЗШ № 50 ЛМР М.І.Білан.
Частково вони були враховані у змісті проходження практики в ОП 2021 року.

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

У Львівському національному університеті імені Івана Франка систематично  проводяться такі заходи: «Дні кар’єри 
ЄС», «Ярмарок вакансій», «Форуми кар’єри», «Кар’єрні марафони», «Майстерня кар’єри», панельні дискусії та 
тренінги, в яких беруть участь здобувачі освіти, роботодавці, науково-педагогічні та педагогічні працівники. 
Створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені Івана Франка» 
http://work.lnu.edu.ua/about/ (https://www.facebook.com/CareerOfficeLNU), який збирає інформацію про 
випускників, організовує вищеназвані заходи для студентів, аспірантів та викладачів Університету. На базі 
Університету функціонує «Асоціація випускників ЛНУ» (https://alumni.lviv.university/), яка сприяє розвитку 
Університету, ділячись власним досвідом, знаннями, ресурсами та компетенцією,  створює умови для спілкування з 
метою обміну досвідом випускників, студентів і викладачів Університету.
У цикловій комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки є відповідальна особа щодо співпраці з 
відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (Шукалович А.М.). Випускова циклова комісія щорічно 
опрацьовує інформацію щодо працевлаштування випускників інших ОП (спеціальність 027 «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство ще не має випуску) на основі сформованої бази контактів з випускниками. На даній ОП 
випускників ще не було.

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

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП здійснюються відповідно до "Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка" (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Відповідно до цього Положення, завданням Системи внутрішнього 
забезпечення якості закладу освіти є виявлення недоліків в освітній програмі та освітній діяльності, забезпечення 
оперативного реагування на їх появу. З цією метою Центр забезпечення якості освіти ЛНУ організовує постійний 
моніторинг і контроль за функціонуванням Системи. 
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОП суттєвих недоліків не 
виявлено. Освітній процес здійснюється на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів із 
застосуванням інноваційних, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання, виконання проектів.
З метою покращення якості освітньої діяльності за час реалізації ОП було здійснено наступні заходи: 1) Одним з 
недоліків у реалізації ОП було визнано недостатню залученість фахівців-практиків для читання нормативних 
курсів. З 2020 року сумісником працює старший наукових співробітник, кандидат історичних наук А. В. Прокіп, 
який забезпечує викладання навчальних дисциплін «Наукове комплектування, облік та зберігання музейних 
предметів» і «Історія архітектурних стилів та образотворчого мистецтва». 2) Збільшена кількість аудиторних занять, 
які проводяться в профільних установах. 3) Щороку оновлюється перелік тем курсових досліджень; чітко визначено 
розподіл балів щодо їх оцінювання – враховано співвідношення балів за захист, оформлення роботи та її зміст; 
врегульовано процедуру перевірки курсової роботи на академічні збіги. 4) Для розширення бази навчально-
методичного забезпечення з навчальних дисциплін «Профілі сучасних музеїв», «Сучасні музейно-педагогічні 
технології», «Музейна дидактика»,  у співпраці зі стейкхослерами СЗШ № 50 ЛМР підготовлено навчально-
методичний посібник з музейної педагогіки  «Культурно-мистецький простір музею: «варіації прекрасного» (за ред. 
Караманова О.В., Гурин О. М. Львів: Сполом, 2022. 120 с.)

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 ОП  проводиться вперше.

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

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП змістовно залучені всі представники академічної спільноти. На 
засіданнях методичної ради та педагогічної ради Коледжу розглядаються питання підвищення професійної 
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кваліфікації, результатів наукової-педагогічної і педагогічної роботи, стажування з метою забезпечення високої 
якості навчання за ОП.
На засіданнях педагогічної ради Коледжу науково-педагогічні, педагогічні працівники та представники 
студентського самоврядування активно обговорюють  позиції ОП.
Зміни до ОП вносяться на основі врахованих результатів опитування викладачів, випускників, роботодавців,  
студентів  щодо покращення якості освітнього процесу. Такий підхід регламентується «Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf).
Пропозиції, які надходять від студентів та роботодавців щодо змін ОП в першу чергу обговорюються на засіданні 
циклової комісії. Далі сформульовані пропозиції затверджуються на засіданні Педагогічної ради Коледжу. Згодом 
пропозиції до ОП заслуховуються і затверджуються Вченою радою Університету. До цього обговорення залучаємо 
студентів, які навчаються на ОП «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

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

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами в ЛНУ визначається «Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf) і передбачає два рівні: факультетський (коледжу) та Університетський. На рівні Коледжу контроль 
здійснюється  директором Коледжу, заступником директора, завідувачами відділень, головами циклових комісій, 
педагогічною радою Коледжу. Університетський контролю за якістю освіти здійснюється ректором Університету, 
проректорами, Вченою радою Університету та Центром забезпечення якості освіти, до складу якого входять 
Навчально-методичний відділ, Відділ ліцензування та акредитації, Відділ менеджменту якості освітнього процесу.
За здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті також відповідають такі 
структурні підрозділи як: Центр моніторингу; Відділ сприяння працевлаштуванню; Науково-дослідна частина; 
Приймальна комісія; Центр мережних технологій та IT підтримки; Лабораторія контролю якості організаційно-
методичного центру електронного навчання; Відділ АСУ «Сигма»; Відділ по роботі з ЄДЕБО; Відділ міжнародних 
зв’язків; Наукова бібліотека; Відділ інформаційного забезпечення; Студентським самоврядуванням (студентська 
рада фахового коледжу).

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?

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу описані у Статуті ЛНУ 
імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Колективному договорі ЛНУ ім. І. 
Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-2021.pdf ), Положенні про Відокремлений 
структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка», яке погоджено Конференцією 
трудового колективу (протокол № 2 від 16 грудня 2020 року) і введено в дію наказом Ректора № 0-121 від 21.12.2020 
р. (https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennia-pro-koledzh-1.pdf),  Положенні про 
організацію освітнього процесу, яке погоджено на засіданні Педагогічної ради Коледжу (протокол № 6 від 07.06 
2021р.) та затверджене Вченою Радою (протокол № 16/6 від 30.06.2021 р.) (https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/01/Polozhennia-pro-OOP-1.pdf)  та  у Правилах внутрішнього розпорядку ЛНУ ім.  Івана 
Франка, які затверджені Конференцією трудового колективу (протокол № 1 від 10 грудня 2020 року) 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). 
Документи є доступними для усіх учасників освітнього процесу на сайті Університету 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/)  та сайті Коледжу 
(https://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/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://pedcollege.lnu.edu.ua/academics/licence

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

https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Proiekt-OPP-Muzeieznavstvo-pamiatkoznavstvo-_2023r..pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП обумовлені такими чинниками:
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- наявністю висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які забезпечують освітній процес освітньо-
професійної програми;
- відповідністю стандарту вищої освіти за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти;
- студентоцентрованим підходом до навчання;
- теорія та практика є складовими навчання і отримані знання закріплюється під час проведення практик 
(наприклад, Шевченківський гай);
 - залученням музейників до освітнього процесу;
-використанням інтерактивних форм навчання в освітньому процесі;
- використання новітніх інформаційних технологій LMS Moodle, Office 365);
-співпрацею із музеями для забезпечення практичної складової (навчальна (музейно-ознайомча) практика, 
навчальна (музейно-екскурсійна) практика, навчальна (музейно-педагогічна) практика, виробнича практика);
- формуванням навичок наукових досліджень шляхом підготовки курсових робіт та участі у наукових заходах 
формують у студентів-бакалаврів навички наукових досліджень у професійній галузі. 
Відгуки роботодавців засвідчують про якісну підготовку фахівців зі спеціальності 027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство.
Слабкі сторони ОП: викладачі випускної циклової комісії не в повному обсязі апробують результати власних 
наукових досліджень у фахових виданнях, що індексується у Scopus i Web of Science. Також програма не передбачає 
отримання студентами подвійних дипломів і дуального навчання. Потрібно  ширше залучати потенційних 
роботодавців у штат науково-педагогічних працівників. 

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

Головне завдання ОПП є підготовка висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця в галузі 
музеєзнавства, пам’яткознавства відповідно до сучасного розвитку суспільства, який може якісно вирішувати 
особливі музейні завдання. Відповідно потрібно продовжуватити співпрацю з роботодавцями (семінари, круглі 
столи, дискусії тощо) для постійного зворотного зв’язку. Збільшення в ОП кількості кредитів для проведення 
практик. Збільшення переліку вибіркових дисциплін, які забезпечать формування у студентів ОП додаткових 
фахових компетентностей. Здійснюється робота з підготовки електронних навчальних курсів, навчально-
методичних матеріалів з врахуванням сучасних технологій візуалізації. Основними напрямком розвитку ОПП є 
оновлення змістового та методичного наповнення, навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог суспільства 
та націлення на індивідуальну траєкторію студента, активізація заходів професійного характеру з метою 
забезпечення збільшення набору на навчання за освітньою програмою, впровадження викладання ОК іноземною 
мовою 

 

 
          
  

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 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

Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус БЖД 
2021.pdf

MoVX5A9nzZqb9na
LAkZmL3x6waED2/
RFgaNFCn+zUSc=

Персональний комп’ютер. 
Наявність інтернет- зв’язку . 

Етнографія України навчальна 
дисципліна

Силабус 
Етнографія 

України 2022.pdf

UqXMw2wuAep8Kn
7u2rdRqRZbNn9Hei

fwVc/LscjrnaE=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Музейний туризм навчальна 
дисципліна

Силабус Музейний 
туризм 2021.pdf

ElBLID04CrWrcCvW
mtgP/oWIM4RcgusE

M4+9tE6wgPw=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Менеджмент і 
маркетинг в музейній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Менеджмент і 
маркетинг в 

музейній 
діяльності 2022.pdf

P7Vp/OXXH0Cy8CK
mIpHTpaoIV/2vBG5

3iOGMLf9XwyA=

Персональний комп’ютер, 
проектор, дошка. Наявність 
інтернет зв’язку

Психологія загальна, 
вікова та педагогічна

навчальна 
дисципліна

Силабус Психологія 
2022.pdf

b0pHhsjA/HTELAzB
uXe7umRUqBvK4vE
U3XMX7B2WOaI=

Персональний комп’ютер, 
проектор. Наявність інтернет-
зв’язку . 

Теорія і практика 
екскурсійної справи

навчальна 
дисципліна

Силабус Теорія і 
практика 

екскурсійної справи 
20222.pdf

ky5/QzXO1bVqN22H
Y5kis1TC8r5LQ+lPC

V/Lvd71RL0=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

навчальна 
дисципліна

Силабус Музейна 
дидактика та 
основні форми 

роботи з 
відвідувачами 

2021.pdf

14fImCuZtXVBqWCP
JZKUraaPSghOqd4m

hrSqpLcQyuM=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Теоретичні основи 

атрибуції музейних 
предметів 2021.pdf

DPkz2+neaW7VIH9e
Hm6cu0oPEQv/T10u

0FbtnYjg3rE=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Прикладна музеологія навчальна 
дисципліна

Силабус Прикладна 
музеологія 2022.pdf

QyT6WIgM22Wk78
OPKN2pcLR34kef2c

QuudQl7pw22iE=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Експозиційна робота 
музеїв

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Експозиційна 

робота музеїв 
2021.pdf

ktJbMS57BXLGxU6
Hp2I+OsD+Qgyq2PJ

4SfD5CFewkJc=

Персональний комп’ютер, 
проектор, дошка. Наявність 
інтернет-зв’язку. 

Історія музейної та 
архівної справи

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
музейної та 

архівної справи 
2021.pdf

iHW4+NFvta5zFwjZ
KjfPc2bTS9ie6r92b0

WnGVgTsoo=

Персональний комп’ютер, 
проектор, схеми, програми.

Музейна педагогіка навчальна 
дисципліна

Силабус Музейна 
педагогіка 2021.pdf

WXYMdE6vmG9ipH
kbA4Gg0jFKo9/fawR

PjjuXgW62Bek=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Історичне крєзнавство навчальна 
дисципліна

Силабус Історичне 
краєзнавство 

2021.pdf

NsDJ4hp23PCkhMN
pN9eM+JdurF0aTiN

9ubYYMaeeGvs=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Музейні комунікації в 
освіті та культурі

навчальна 
дисципліна

Силабус Музейні 
комунікації в освіті 

та культурі 
2021.pdf

A/I/Y0MyWCp+/sX
pEs0UD+z5ncnStJ4
DeKXP6PWTGQw=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Навчальна (музейно-
ознайомча) практика

практика Naskrizna-
prohrama-praktyky-

w2GPoWusSCgXp++
8swBwvkW8yuo9vS8

Проектор, комп'ютер, 
канцелярське обладнання, 



Bakalavr-
Muzeieznavstvo.pdf

slP9BgRIL1dw= щоденник практики.

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

практика Naskrizna-
prohrama-praktyky-

Bakalavr-
Muzeieznavstvo.pdf

w2GPoWusSCgXp++
8swBwvkW8yuo9vS8

slP9BgRIL1dw=

Проектор, комп'ютер, 
канцелярське обладнання, 
щоденник практики.

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

практика Naskrizna-
prohrama-praktyky-

Bakalavr-
Muzeieznavstvo.pdf

w2GPoWusSCgXp++
8swBwvkW8yuo9vS8

slP9BgRIL1dw=

Проектор, комп'ютер, 
канцелярське обладнання, 
щоденник практики.

Виробнича практика практика Naskrizna-
prohrama-praktyky-

Bakalavr-
Muzeieznavstvo.pdf

w2GPoWusSCgXp++
8swBwvkW8yuo9vS8

slP9BgRIL1dw=

Проектор, комп'ютер, 
канцелярське обладнання, 
щоденник практики.

Курсова робота курсова робота 
(проект)

Metodychni-
rekomendatsii-do-
kursovoi-roboty-

2021.pdf

SogxPWLKgQi6U8C
pMybVvAeRRgAFX
WM1fWUgsIDwV5Q

=

Навчально-методичні 
рекомендації, проектор, 
комп'ютер

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

Atestat 
іспиту_027.pdf

bGO5F6NA+QjVElR
6bm+/Y7w1zPAUjaJr

6Y6VddneMZk=

Проектор, комп'ютер

Профілі сучасних 
музеїв

навчальна 
дисципліна

Силабус Профілі 
сучасних музеїв 

2021.pdf

oZJEbedcjx6YFf+Uj
U6JSQva7KVj/HTryp

odzKlg5uY=

Персональний комп’ютер, 
проектор, фліпчарт, особисті 
ґаджети студентів. Наявність 
інтернет-зв’язку.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Метод. 
рекомендації до 
кваліфікаційної 
роботи 2021.pdf

ZkpDeKin8EL8gSnx
YBxaQXvswH1HRb2

ba57J6EWtJmE=

Комп'ютер, проектор

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

навчальна 
дисципліна

Силабус Наукове 
комплектування, 

облік та зберігання 
музейних 

предметів 2021.pdf

SpiOlllGwjAm1wvOb
nTMYXSzapX/Ulehl

ySuk1tvplA=

Персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Основи креативного 
мислення

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
креативного 

мислення 2022.pdf

GMqAbqyEEG7N74j
8dZBhnkIWwdG7x5

6Be+eSrXrgiL4=

Персональний комп’ютер, 
проектор, дошка. Наявність 
інтернет зв’язку

Історія України навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
України 2021.pdf

LVq9nVJsSh+NBOO
v1Eqhr1xmiE+lhPH0

FkQe/ZvDlY4=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети
студентів.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус Українська 
мова за проф. 
спрямуванням 

2021.pdf

1flr2Hv9TrH68m6Vb
4o/el/b7SKN9VF/N

NfZhTyuNec=

Персональний комп’ютер, 
проектор, схеми, таблиці, 
посібники, дошка, крейда

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
української 

культури 2021.pdf

rsKKxWUWa05SS/T
dn2UeTFLG6AJfDZA

z2wIqn+WOd94=

Персональний комп’ютер, 
проектор, фліпчарт, особисті 
ґаджети студентів. Наявність 
інтернет-зв’язку.

Правове забезпечення 
професійної 
діяльності та 
інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

Силабус Правове 
забезпечення проф. 
діяльності та інт. 
власність 2012.pdf

1rm2i/VVXmisU/A70
YZhpDM7kUQsv6ug

xxyvD7hPQN4=

Персональний комп’ютер, 
проектор, фліпчарт, особисті 
ґаджети студентів. Наявність 
інтернет-зв’язку.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус Філософія 
2021.pdf

qLxvtPJmhY+8PlRz
EH4YtaFtSPMWZy71

GNGTpBijcWE=

Персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова В! 2021.pdf

AguDwdFIH6f/g98B
53oWlBgibs8dRphzq

NcrIhXg7dU=

Персональний комп’ютер, 
проектор. Наявність інтернет 
зв’язку .

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус Фізичне 
виховання 2021.pdf

azprqWMpFlIjjfII8/
X3b736Op6qBGr/Dq

JhRNiEfOA=

Спортивний інвентар

Вступ до спеціальності навчальна Силабус Вступ до iI1UOYLHE4KJQRU персональний комп’ютер, 



дисципліна спеціальності 
2021.pdf

yn7BfNBAakcYxykTy
jM6wVBVRu50=

проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Історія світових музеїв навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
світових музеїв 

2021.pdf

ByZ/VL1LskAeq7w+
MI4SRo4skfE9mHZ

UpR3LTK6uuxo=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Основи 
пам'яткознавства

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
пам'яткознавства 

2021.pdf

4yyfp5jS1X06CtcdIG
etnxu4rwVmd/A06Y

X6tluhamQ=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Історія та культура 
Європи

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія та 
культура Європи 

2021.pdf

xLrQzEJdg+3CPB3A
kl5pUf5Pd6TuME5/

RnVdDAMKuvw=

Персональний комп’ютер, 
проектор, схеми, програми.

Історія матеріальної 
культури і побуту

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
матер. культури і 

побуту 2021.pdf

Mwx82GlhMLWU5s
LQff1hI2dVjr8SvWW

89h341/8R5rI=

Персональний комп’ютер, 
проектор, фліпчарт, особисті 
ґаджети
студентів. Наявність інтернет-
зв’язку.

Історія зарубіжного 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
зарубіжного 
мистецтва 

2021.pdf

q0n21VZTJZ5TkLPk
FhsopDbCC7P2THQ
bGQMnH3odxxk=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Основи педагогіки навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
педагогіки 2021.pdf

tEHoyZJVVf/6Hlerm
2woGqgFmnFa7AKN

ArKIO3CyjyM=

Персональний комп’ютер, 
проектор, дошка. Наявність 
інтернет зв’язку. 

Основи науково-
педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
науково-

педагогічних 
досліджень.pdf

2qvSeR6qThFz0cWL
Gn7poP08Am29BTf
AZGMmmzqJSgw=

Персональний комп’ютер, 
проектор. Наявність інтернет-
зв’язку.

Педагогіка дозвілля навчальна 
дисципліна

Силабус Педагогіка 
дозвілля 2022.pdf

JBVP0jjUJ7Tym2iRj
zYH73eYH47Fptbq8e

IAiXvsvKA=

Персональний комп’ютер, 
проектор. Наявність інтернет-
зв’язку.

Історія архітектурних 
стилів та 
образотворчого 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
архітектурних 

стилів та 
образотвочого 

мистецтва 
2021.pdf

zls5AzFHoGfBA0TH
bY+0bNITdbr11+fUu

E8jTemnjN8=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів.

Організація гурткової 
та краєзнавчої роботи

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Організація 

гурткової та 
краєзн. роботи.pdf

NZX1b7yig04segXqC
aW5qxWwUW1ZY/C

+wtXhpjHh4Is=

Персональний комп’ютер, 
проектор, схеми, таблиці, 
програми

Основи 
міжособистісної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Силабуси Основи 
міжособистісної 
комунікації.pdf

eGyKzGtKT6StTabDf
2xhZdN9u04057lVs

Kmv/Dmi4yg=

Персональний комп’ютер, 
проектор. 

Теоретичні основи 
музеєзнавства

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Теоретичні основи 

музеєзнавства 
2022.pdf

VpOMC8gXiQ/aFp4i
IxFgJS7T5TJlnNNSA

BvR+QAIKR4=

персональний комп’ютер, 
проектор, особисті ґаджети 
студентів

Сучасна українська 
мова з практикумом

навчальна 
дисципліна

Силабус Сучасна 
укр. мова з 

практикумом 
2021.pdf

1hhANK7hX5IweTK/
Qga6zWPppPAl0bm

R5IK6Cv4cnDs=

Персональний комп’ютер, 
проєктор. 

 
* 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



71182 Сурмач 
Оксана 
Іванівна

Директор, 
Основне 
місце 
роботи

Циклова 
комісія 

гуманітарної та 
соціально-

економічної 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 012977, 
виданий 

09.01.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043215, 
виданий 

30.06.2015

20 Прикладна 
музеологія

Підвищення 
кваліфікації:
26.06.2020 р., НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти, свідоцтво СП 
№ 35830447/ 0935-
20, освітньо-
професійна програма 
«Директори закладів 
фахової перед вищої 
освіти (коледжів, 
технікумів), тема: 
«Особистісне 
професійне зростання 
педагогічних 
працівників  коледжів 
та  технікумів», 7 
кредитів (210 годин).
04.03.2021 р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти. Сертифікат СП 
35830447/ Д0075-21; 
освітньо-професійна 
програма Викладачі 
закладів фахової 
передвищої освіти, 5 
кредитів  (150 годин);
19. 05.2022 р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти,  Український 
відкритий університет 
післядипломної 
освіти, сертифікат №  
3512/22Д 
«Особистісне 
впровадження 
змішаного навчання в 
закладах фахової 
передвищої та 
професійної освіти в 
умовах воєнного 
стану» 0,2 кредитів (6 
годин).
O. Karamanov, Z. 
Kramska, J. Tarasova. 
O. Surmach, L. 
Sydorchuk, O. 
Krykunova, L. 
Khomenko. Socio-
Pedagogical Prevention 
of Student Youth 
Addictive Behaviour at 
the University // 
IJCSNS International 
Journal of Computer 
Science and Network 
Security. 2022. Vol. 22. 
No. 9. pp. 587–594. 
https://doi.org/10.2293
7/IJCSNS.2022.22.9.76
Сурмач О.І. 
Дистанційне 
професійне навчання 
майбутніх фахівців у 
ЗФПО: методична 
розробка. Львів, 2020. 
35 с.
Сурмач О.І. 



Методичні 
рекомендації до 
виконання 
семінарських занять з 
курсу «Історія 
України». Львів, 2020. 
35 с.
Сурмач О.І., Сулим О. 
І.  Музейна педагогіка 
в системі вищої 
освіти: організація 
навчання на базі 
Педагогічного 
коледжу. Музейна 
педагогіка в науковій 
освіті: збірник тез 
доповідей учасників І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 28 
листопада 2019 р.,      
м. Київ – Біла Церква: 
Видавництво 
«Авторитет» ФОП 
Курбанова Ю. В., 2019.  
С. 97-98.
Караманов О.В., 
Сурмач О.І., 
Шукалович А.М. 
Музейна педагогіка у 
системі підготовки 
бакалаврів: 
можливості 
педагогічного 
коледжу. Український 
педагогічний журнал. 
Інститут педагогіки 
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навчання, 

дитячої 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

28 Сучасна 
українська 
мова з 
практикумом

Диплом спеціаліста
№ ЛП № 00712
Львівський 
державний 
університет 
ім..І.Франка, 1994 р.,
спеціальність:  
українська мова і 



літератури, 
діловодства та 
іноземних мов

1994, 
спеціальність:  

література, 
кваліфікація 
спеціаліста: Філолог. 
Викладач української 
мови і літератури.
Підвищення 
кваліфікації:
14.06.2019 р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти. Сертифікат СП 
35830447/ 0903-19, 
категорія; Викладачі 
коледжів (технікумів), 
7 кредитів (210 годин).
Підвищення 
кваліфікації:
14.06.2019 р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти. Сертифікат СП 
35830447/ 0903-19, 
категорія; Викладачі 
коледжів (технікумів), 
7 кредитів (210 годин).

152122 Івах Оксана 
Стефанівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Циклова 
комісія 

гуманітарної та 
соціально-

економічної 
підготовки

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

33 Історія 
матеріальної 
культури і 
побуту

Диплом  спеціаліста
РВ № 806500, 
Львівський ордена 
Леніна державний 
університет імені 
Івана Франка, 1989р., 
спеціальність:  історія; 
кваліфікація: історик. 
Викладач історії та 
суспільствознавства.
Підвищення 
кваліфікації:
НАПН України, ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти»,Центральний 
інститут 
післядипломної 
освіти, свідоцтво СП 
№ 35830447/ 1021-18, 
«Особистісне 
професійне зростання 
педагогічних 
працівників коледжів 
та технікумів», 
15.02.2018 р., 
7 кредитів (210 годин).
Івах О.С. Організація 
самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Культурологія» 
(методична розробка). 
Львів, «Растр-7», 
2020.  92с.

121866 Караманов 
Олексій 
Владиславов
ич

Викладач, 
Суміщення

Циклова 
комісія 

гуманітарної та 
соціально-

економічної 
підготовки

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

1996, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 010810, 

виданий 

22 Історія 
зарубіжного 
мистецтва

Підвищення 
кваліфікації:
07.02.2020 р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти, Сертифікат СП 
35830447/ 0066-20, 
освітньо-професійна 
програма «Викладачі 
закладів фахової 
передвищої освіти 



09.02.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 028963, 

виданий 
11.05.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021072, 
виданий 

23.12.2008

(коледжів, 
технікумів),  тема 
«Особистісне 
професійне зростання 
педагогічних 
працівників  коледжів 
та технікумів»,  5 
кредитів (150 годин).

Караманов О. В. 
Педагогічна 
діяльність музеїв в 
сучасному освітньому 
просторі України: 
Монографія. Львів: 
Сполом, 2020. 452 с.
Караманов О. В., 
Вишневська Х. В. 
«Модельні уроки у 
просторі музею: 
актуальність, 
міждисциплінарність 
та перспективи». 
Вісник Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки, 
вип. 1(349) Ч.1, 
Березень 2022, с. 156–
164.
Караманов О. В., 
Киричук Л. І. 
«Особливості 
застосування 
когнітивних операцій 
у процесі музейно-
педагогічної 
діяльності». Вісник 
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки, 
вип. 6(344) Ч.1. 
Листопад 2021, с. 171–
179. 
Караманов О. В., 
Ключинська М. В.. 
«Особливості 
застосування 
прийомів музейної 
педагогіки на уроках 
мистецтва у 
загальноосвітній 
школі». Вісник 
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки, 
вип. 6(344) Ч.1, 
Листопад 2021, с. 180–
187.
Караманов  О. В., 
Железник О. Ф. 
Настільні дидактичні 
ігри на уроках 
мистецтва у просторі 
музею. Pedagogika: 
studia i rozprawy / 
Uniwersytet 
Humanistyczno-
Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w 
Częstochowie,  t. XXX. 
Częstochowa, 2021, s. 
155–164.
Караманов О. В. 
Музейна психологія у 
системі організації 



комунікації з 
відвідувачами. 
Музейна педагогіка – 
проблеми, 
сьогодення, 
перспективи. 
Матеріали Дев’ятої 
науково-практичної 
конференції (7-8 
жовтня 2021 р.) / 
Національний 
заповідник «Києво-
Печерська лавра». 
Київ: ТОВ «КАПІТАЛ-
ДРУК», 2021. C. 111–
113.
Караманов О. В. Роль 
«музеїв нового типу» в 
організаціїпедагогічно
-просвітницької 
діяльності // 
Неперервна 
педагогічна освіта ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів XVIII 
Міжнародних 
педагогічно-
мистецьких читань 
пам’яті проф. О. П. 
Рудницької / наук. 
ред. Г. І. Сотська, М. 
П. Вовк. Київ: Талком, 
2021. Вип. 4 (16). С. 
219–221.
Караманов О. В. 
Дидактичні засоби 
музейної педагогіки 
як елемент 
формування нового 
освітнього простору // 
Освіта та педагогічна 
думка. 2021. № 1 (176). 
С. 3–11.
Караманов О.В., 
Сурмач О.І., 
Шукалович А.М. 
Музейна педагогіка у 
системі підготовки 
бакалаврів: 
можливості 
педагогічного 
коледжу. Український 
педагогічний журнал. 
Інститут педагогіки 
НАПН                            
України. Науковий 
журнал № 1, 2020. 
С.100-108.
Karamanov O., Pater R. 
Museum education in 
the context of socio-
cultural changes in the 
countries of Eastern 
Europe (using the 
examples of Poland, 
Ukraine and Russia) / 
O. Karamanov, R. Pater 
// Muzeológia a 
kultúrne dedičstvo. 
2020. Vol. 8. N 2. P. 17- 
30 (Elsevier Scopus).
Караманов О. В. 
Педагогічна 
діяльність музеїв в 
сучасному освітньому 
просторі України. 
Львів: Сполом, 2020. 
452 с.
Караманов О. В. 
Можливості 
застосування 



наративів у 
музейному просторі // 
Динаміка освітніх 
процесів та підготовка 
майбутніх фахівців у 
системі вищої освіти: 
відповідь на сучасні 
суспільні запити : 
колективна 
монографія / за заг. 
редакцією Д .Д. 
Герцюка та Ю. Д. 
Заячук. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020.  С. 213–227.
Караманов О. В. 
Музейна дидактика у 
системі організації 
комунікації з 
відвідувачами // 
Матеріали Восьмої 
науково-практичної 
конференції “Музейна 
педагогіка – 
проблеми, 
сьогодення, 
перспективи” (Київ, 1-
2 жовтня 2020 р.) / 
Національний Києво-
Печерський історико-
культурний 
заповідник. Київ: 
НКПІКЗ, 2020. С. 55–
57.
Караманов О. В. 
Музейна педагогіка у 
взаємодії із закладами 
позашкільної освіти: 
потенціал і 
перспективи  розвитку 
в сучасних умовах // 
Музейна педагогіка в 
науковій освіті: 
збірник тез доповідей 
учасників ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
28 листопада 2020 р.) 
/ за наук. ред. С. О. 
Довгого. Київ: 
Національний центр 
«Мала академія наук 
України», 2020. С. 
244–247.
Караманов О. В. 
Передумови розвитку 
музейної педагогіки // 
Музейна педагогіка в 
науковій освіті: 
монографія / ред. 
кол.: С. О. Довгий, О. 
М. Топузов, В. А. 
Бітаєв та ін.; за наук. 
ред. С. О. Довгого. 
Київ: Національний 
центр «Мала академія 
наук України», 2020. 
С. 8–18.
Караманов О. В. 
Історичні моделі 
розвитку музейної 
педагогіки та 
філософські напрями 
її розвитку // Музейна 
педагогіка в науковій 
освіті: монографія / 
ред. кол.: С. О. Довгий, 
О. М. Топузов, В. А. 
Бітаєв та ін.; за наук. 
ред. С. О. Довгого. 



Київ: Національний 
центр «Мала академія 
наук України», 2020. 
С. 18–34.
Караманов О. В. 
Концептуальні засади 
музейної педагогіки в 
контексті 
трансформації 
соціальної ролі музеїв 
// Музейна педагогіка 
в науковій освіті: 
монографія / ред. 
кол.: С. О. Довгий, О. 
М. Топузов, В. А. 
Бітаєв та ін.; за наук. 
ред. С. О. Довгого. 
Київ: Національний 
центр «Мала академія 
наук України», 2020. 
С. 34–44.
Караманов О. В. 
Аналіз сучасної 
музейно-педагогічної 
термінології // 
Музейна педагогіка в 
науковій освіті: 
монографія / ред. 
кол.: С. О. Довгий, О. 
М. Топузов, В. А. 
Бітаєв та ін.; за наук. 
ред. С. О. Довгого. 
Київ: Національний 
центр «Мала академія 
наук України», 2020. 
С. 44–57.
Караманов О. В. 
Актуальний стан та 
проблеми 
нормативно-
правового 
регулювання музейної 
діяльності в Україні // 
Музейна педагогіка в 
науковій освіті: 
монографія / ред. 
кол.: С. О. Довгий, О. 
М. Топузов, В. А. 
Бітаєв та ін.; за наук. 
ред. С. О. Довгого. 
Київ: Національний 
центр «Мала академія 
наук України», 2020. 
С. 291–304.
Караманов О. В. 
Система державної 
підтримки музейної 
педагогіки в Україні // 
Музейна педагогіка в 
науковій освіті: 
монографія / ред. 
кол.: С. О. Довгий, О. 
М. Топузов, В. А. 
Бітаєв та ін.; за наук. 
ред. С. О. Довгого. 
Київ: Національний 
центр «Мала академія 
наук України», 2020.  
С. 304–316.

Методичні 
рекомендації до курсів 
«Історія музеїв 
Західної Європи», 
«Профілі сучасних 
музеїв», «Теоретичні 
основи атрибуції 
музейних предметів», 
«Музейна педагогіка», 
«Вступ до 
спеціальності», 



«Музейний туризм», 
«Музейна дидактика 
та основні форми 
роботи з 
відвідувачами» для 
студентів-бакалаврів І 
і ІІІ курсів 
(спеціальність 
«Музеєзнавство, 
пам’яткознавство») 
ВСП «Педагогічний 
фаховий коледж ЛНУ 
імені Івана Франка».

308589 Проц Марта 
Орестівна

Викладач, 
Суміщення

Циклова 
комісія 

педагогічно-
психологічних 

і соціальних 
дисциплін

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Прикарпатськ
ий 

національний 
університет 

імені Василя 
Стефаника", 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032881, 

виданий 
15.12.2015

19 Основи 
педагогіки

Диплом магістра з 
відзнакою
ВА № 35252455
Державний вищий 
навчальний заклад
«Прикарпатський 
національний   
університет імені 
Василя Стефаника», 
2008 р., спеціальність 
«Початкове 
навчання», 
кваліфікація: 
викладача педагогіки, 
вчителя початкових 
класів, вчителя 
англійської мови та 
літератури в 
початкових класах.
Диплом кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 
Загальна педагогіка та 
історія педагогіки
ДК №   032881  від 15 
грудня 2015 р.
Дрогобицький 
державний 
педагогічний  
університет імені 
Івана Франка   
Атестат доцента
АД  № 010590  від  06 
червня 2022 р. р.
Вчене звання доцента 
кафедри початкової та 
дошкільної освіти.
Підвищення 
кваліфікації:
23.01.2021 р. 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької  
майстерності»
Сертифікат СВ № 
02070987/ 000090-21.
04.03.2021р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти, свідоцтво СП 
35830447/ Д0072-21, 
освітньо-професійна 
програма «Викладачі 
закладів фахової 
передвищої освіти, 5 
кредитів (150 годин). 
Курсова робота 
[Методичні 
рекомендації для 
студентів денної та 
навчання 
спеціальності 027 



«Музеєзнавство, 
пам’яткознавство»] / 
Уклад.: М. Проц. 
Львів: Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Педагогічний 
фаховий коледж 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка», 2021.                  
32 с.
Проц М., Кавкун Т. 
Формування 
здоров’язбережувальн
ої компетентності 
здобувачів освіти 
засобами казкотерапії 
// «Педагогічний 
поступ»: матеріали І 
Всеукраїнського 
круглого столу 
(Луцьк, 15 листопада 
2021 р.) / За заг. ред. 
проф. Пріми Р. М. 
Луцьк: ФОП Іванюк В. 
П., 2021. С. 64-67.
Проц М., Швець І. 
Інтегровані уроки як 
засіб формування 
пізнавальних 
інтересів здобувачів 
початкової освіти // 
«Педагогічний 
поступ»: матеріали І 
Всеукраїнського 
круглого столу 
(Луцьк, 15 листопада 
2021 р.) / За заг. ред. 
проф. Пріми Р. М. 
Луцьк: ФОП Іванюк В. 
П., 2021. С. 157-160.
Проц М. Особливості 
трансформації 
професійної ролі 
учителя в умовах 
Нової української 
школи // Тези 
доповідей ІV-ої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
реалії, нові ідеї та 
перспективи».  Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. С. 134-
136.
Проц М., Нижник Р. 
Шляхи використання 
ротаційних 
педагогічних моделей 
в освітньому процесі 
початкової школи // 
Матеріали Науково-
практичної інтернет-
конференції з 
міжнародною участю 
«Доступність і 
неперервність освіти 
впродовж життя: 
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інтелект – рушійна 
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Оксана 
Іванівна

Директор, 
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місце 
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Циклова 
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підготовки
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Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  

, Диплом 
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Атестат 
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20 Історія та 
культура 
Європи

Підвищення 
кваліфікації:
26.06.2020 р., НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти, свідоцтво СП 
№ 35830447/ 0935-
20, освітньо-
професійна програма 
«Директори закладів 
фахової перед вищої 
освіти (коледжів, 
технікумів), тема: 
«Особистісне 
професійне зростання 
педагогічних 
працівників  коледжів 
та  технікумів», 7 
кредитів (210 годин).
04.03.2021 р. НАПН 
України, ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти. Сертифікат СП 
35830447/ Д0075-21; 
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програма Викладачі 
закладів фахової 
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освіти,  Український 
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освіти, сертифікат №  
3512/22Д 
«Особистісне 
впровадження 
змішаного навчання в 
закладах фахової 
передвищої та 
професійної освіти в 
умовах воєнного 
стану» 0,2 кредитів (6 
годин).
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34617 Соболевська 
Оксана 
Богданівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Циклова 
комісія 

педагогічно-
психологічних 

і соціальних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література

18 Основи 
міжособистісно
ї комунікації

15.06.2018 р., НАПН 
України,  ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної 
освіти, свідоцтво, СП  
№ 35830447/1077-18,  
«Особистісне 
професійне зростання 
педагогічних 
працівників  коледжів 
та  технікумів», 
Соболевська О.Б.  
Тренінг 
комунікативності та 
креативності в 
соціальній роботі: 
методична розробка. 
Львів: Малий 
видавничий центр, 
2020. 86 с.
Соболевська О.Б., 
Вовк С. Проблеми 
популяризація 
української мови 
серед молоді.  Мовна 
освіта:сучасні 
виклики та 
перспективи: тези 
доповідей  
студентської мовної 
конференції.  Львів. 
2021. -93.
Соболевська О.Б. Усне 
професійне мовлення: 
навчальний посібник. 
Львів: Растр-7. 2021. 
164 с.
Соболевська О.Б. 
Особливості 
тренінгової діяльності 
соціального педагога в 
закладах освіти // 
Теоретичні, методичні 
та  практичні 
проблеми соціальної 
роботи: збірник тез 
доповідей учасників 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. Івано-
Франківськ. НАІР, 
2021 р. С. 149-152

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 15.  
Формувати план 
культурно-
освітньої роботи 
та організовувати 
заходи з 

Профілі сучасних 
музеїв

інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 



популяризації 
музейних 
цінностей, об’єктів 
історико-
культурної 
спадщини, 
природних 
пам’яток з 
врахуванням 
потреб різних 
верств населення. 

комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Музейна педагогіка Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейні комунікації в 
освіті та культурі

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Іспит

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Теорія і практика 
екскурсійної справи

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейний туризм Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект, екзамен у кінці 
семестру.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

Історія української - застосування - поточний контроль знань 



культури інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
культурологами, діячами 
культури.

студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Вступ до спеціальності Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект.  Залік.

Організація гурткової 
та краєзнавчої роботи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Письмові відповіді.
 Залік

Основи 
міжособистісної 
комунікації

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Підготовка семінарських 
занять.
2. Тестовий контроль.
Залік

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру

Менеджмент і 
маркетинг в музейній 
діяльності

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.  Методи 
організації та здійснення 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-

включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.



пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Педагогіка дозвілля Викладання здійснюється у 
формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи. 
Використовуються методи 
стимулювання й мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

ПРН 18. 
Виконувати 
комплексні 
завдання протягом 
певного періоду 
часу та 
представляти 
результат вчасно.

Педагогіка дозвілля Викладання здійснюється у 
формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи. 
Використовуються методи 
стимулювання й мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Історія архітектурних 
стилів та 
образотворчого 
мистецтва

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік.

Організація гурткової 
та краєзнавчої роботи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Письмові відповіді.
 Залік

Основи креативного 
мислення

Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.

Курсова робота Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік



Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Атестаційний екзамен  консультації. Екзамен

Кваліфікаційна робота Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Публічний захист в ЕК

Основи науково-
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуального навчально-
дослідницькі завдання.

Поточний контроль, 
модульний контроль та 
залік.

Історичне крєзнавство - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Основи педагогіки Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Історія матеріальної 
культури і побуту

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання  самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Етнографія України - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;



політиками, діячами 
культури.

- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історія зарубіжного 
мистецтва

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен

Історія та культура 
Європи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Модульний контроль.
Іспит.

Фізичне виховання Словесні, наочні, практичні Поточний контроль 
виконання нормативів  
фізичної підготовленості, 
залік

Сучасна українська 
мова з практикумом

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

поточний (опитування, 
перевірка виконання 
домашніх завдань (творчі 
роботи), конспектів лекцій);
рубіжний (модульний) 
(контрольна робота-тест);
іспит у кінці семестру.

ПРН 14. . 
Розробляти дизайн 
музейних 
експозицій на основі 
наукової концепції. 

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру

Профілі сучасних 
музеїв

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

ПРН 16.  
Розробляти 
концепцію, 
структуру 
екскурсії; вміти 
проводити 
екскурсію на 
високому 
професійному рівні.      

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Теорія і практика Лекція, бесіда, інтерактивні Усне опитування, лекційні 



екскурсійної справи методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

Організація гурткової 
та краєзнавчої роботи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Письмові відповіді.
 Залік.

Основи 
міжособистісної 
комунікації

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Підготовка семінарських 
занять.
 Тестовий контроль.
Залік.

Музейний туризм Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект, екзамен у кінці 
семестру.

Психологія загальна, 
вікова та педагогічна

Лекції, презентації, дискусії, 
бесіди з тем, виступи, 
психодіагностичні 
методики, виконання 
практичних завдань, творчі 
індивідуальні, групові та 
підгрупові завдання.

Поточний контроль знань 
студентів відбувається під 
час проведення семінарсько-
практичних занять. 
Модульний контроль 
проводиться в 2-5 семестрах. 
5 семестр закінчується 
здачею іспиту з навчальної 
дисципліни. 

ПРН 17. 
Здійснювати 
аналіз 
вітчизняного 
законодавства з 
метою визначення 
його відповідності 
міжнародним 
зобов’язанням 
України у сфері 
охорони пам’яток, 
музейної 
діяльності; 

Правове забезпечення 
професійної 
діяльності та 
інтелектуальна 
власність

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних, 
семінарських та практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- робота з документами.

поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;



визначати основні 
засади щодо 
ввезення, 
вивезення, передачі 
права власності на 
культурні цінності 
відповідно до 
ратифікованих 
Україною Конвенцій 
ЮНЕСКО.

- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Теоретичні основи 
музеєзнавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік

Менеджмент і 
маркетинг в музейній 
діяльності

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.  Методи 
організації та здійснення 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи

включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.

Прикладна музеологія Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Історія музейної та 
архівної справи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Тестовий контроль. Іспит.

ПРН 19. 
Використовувати 
основи маркетингу 
в музейній та 
пам’яткоохоронній 
діяльності та 
укладати 
рекламно-
інформаційні 
тексти. 

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Менеджмент і лекції, практичні заняття, включає поточний контроль 



маркетинг в музейній 
діяльності

самостійна робота.  Методи 
організації та здійснення 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи

успішності, модульний 
контроль та іспит.

ПРН 10. 
Здійснювати, 
згідно з чинними 
інструкціями, 
експертизу 
пошкоджених 
пам’яток для 
визначення 
методів 
реконструкції / 
реставрації та 
вчасну передачу 
експонатів до 
реставраційного 
відділу. 

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

ПРН 5. 
Здійснювати 
первинну 
реєстрацію та 
подальшу наукову 
інвентаризацію 
музейних 
предметів. 

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
виконання індивідуальних 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

ПРН 8. Проводити 
наукове 
дослідження 
нерухомих 
пам’яток та 
визначати розмір 
та значення їх 
історико-
культурної 
цінності. 

Основи науково-
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуального навчально-
дослідницькі завдання.

Поточний контроль, 
модульний контроль та 
залік.

Теоретичні основи 
музеєзнавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.



дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Прикладна музеологія Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік

ПРН 9. Складати 
науково-
уніфіковані 
паспорти на 
нерухомі пам’ятки.      

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

- усна співбесіда за 
матеріалами розглянутої 
теми на початку 
практичного
заняття з оцінкою 
відповідей студентів (5-10 
хв.);
- письмове фронтальне 
опитування студентів на 
початку чи в кінці
практичного заняття (5-10 
хв.).
- перевірка виконання 
самостійних завдань; 
- тестова перевірка знань 
студентів;
- модульний контроль;
- інші форми.
       Залік.

ПРН 11. Проводити 
пошукову роботу з 
метою з’ясування 
перспектив 
виявлення нових, 
значущих з точки 
зору обліку, 
об’єктів 
культурної 
спадщини.

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік

Музейний туризм Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект, екзамен у кінці 
семестру.



дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Теорія і практика 
екскурсійної справи

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру

ПРН 4. . Визначати 
стан збереженості 
музейних 
предметів, об’єктів 
історикокультурно
ї спадщини, 
пам’яток природи 
та розробляти 
програму 
відповідних 
пам’яткоохоронних 
заходів. 

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік.

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

ПРН 3. Розробляти 
організаційну 
структуру, основні 
завдання, напрями 
діяльності музеїв, 
заповідників та 
інших закладів 
музейного типу 
залежно від їх 
класифікаційної 
приналежності. 

Вступ до спеціальності Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект.  Залік.

Історія світових музеїв Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру

Теоретичні основи 
музеєзнавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,



мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту

Екзамен у кінці семестру.

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Менеджмент і 
маркетинг в музейній 
діяльності

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.  Методи 
організації та здійснення 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи

включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.

Теорія і практика 
екскурсійної справи

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Прикладна музеологія Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.



мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Профілі сучасних 
музеїв

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

роботи студентів;
- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Музейна педагогіка Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейні комунікації в 
освіті та культурі

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Іспит

Історія України - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.

- поточний контроль занять 
студентів; поточний 
контроль самостійної 
роботи студентів; виступи н 
та доповнення на 
семінарських заняттях; 
участь у дискусіях; тестовий 
контроль; бальна система 
оцінювання ссамостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошуклової 
роботи, рефератів, 
доповідей; оцінювання та 
аналіз модульних 
контрольних робіт; іспит.

Музейний туризм Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект, екзамен у кінці 
семестру.

ПРН 2.  
Аналізувати й 
узагальнювати 
історико-
культурний 
матеріал у певній 

Історія української 
культури

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 



системі. комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
культурологами, діячами 
культури.

семінарських заняттях; 
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Філософія - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- іспит.

Іноземна мова • Пояснювально-
ілюстративний.
• Репродуктивний.
• Проблемний.
• Частково-пошуковий.
• Дослідницький.

Залік, екзамен

Історичне крєзнавство - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історія світових музеїв Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру

Сучасна українська 
мова з практикумом

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

виконання домашніх 
завдань (творчі роботи), 
конспектів лекцій);
рубіжний (модульний) 
(контрольна робота-тест);
іспит у кінці семестру.

Історія матеріальної 
культури і побуту

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання  самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- участь у дискусіях;



культурологами, діячами 
культури.

- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історія зарубіжного 
мистецтва

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен

Основи педагогіки Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Основи науково-
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуального навчально-
дослідницькі завдання.

Поточний контроль, 
модульний контроль та 
залік.

Історія України застосування інтерактивних 
методів навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.

- поточний контроль занять 
студентів; поточний 
контроль самостійної 
роботи студентів; виступи н 
та доповнення на 
семінарських заняттях; 
участь у дискусіях; тестовий 
контроль; бальна система 
оцінювання ссамостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошуклової 
роботи, рефератів, 
доповідей; оцінювання та 
аналіз модульних 
контрольних робіт; іспит.

Педагогіка дозвілля Викладання здійснюється у 
формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи. 
Використовуються методи 
стимулювання й мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Основи креативного 
мислення

Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-

Включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.



пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Безпека 
життєдіяльності

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, інструктаж, 
демонстрація, ілюстрація, 
дискусія, самостійна робота 
студентів, створення 
ситуації інтересу у процесі 
викладання, стимулювання 
обов’язку  і відповідальності 
в навчанні, індуктивно-
дедуктивний метод, метод 
порівняння, метод 
конкретизації, проектна 
технологія

Попередній діагностичний.
Поточний заохочувальний
Модульний корегуючий  - 
модульна контрольна 
робота, тестові завдання, 
підсумкове практичне 
завдання
Підсумковий – залік

Етнографія України - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історія та культура 
Європи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Модульний контроль.
Іспит.

Історія архітектурних 
стилів та 
образотворчого 
мистецтва

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік.

Історія музейної та 
архівної справи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

Музейні комунікації в 
освіті та культурі

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Іспит

Курсова робота Пошук та опрацювання Диференційований залік



матеріалів, консультації.
Навчальна (музейно-
ознайомча) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Атестаційний екзамен консультації Екзамен

Кваліфікаційна робота Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Публічний захист в ЕК

ПРН.1 
Використовувати 
міждисциплінарний 
підхід в атрибуції 
об’єктів історико-
культурної 
спадщини. 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит

Історія України застосування інтерактивних 
методів навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова

поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, рефератів, 
доповідей;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- іспит.

Правове забезпечення 
професійної 
діяльності та 
інтелектуальна 
власність

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних, 
семінарських та практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- робота з документами

поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Теоретичні основи 
музеєзнавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,



мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Екзамен у кінці семестру.

Прикладна музеологія Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру

ПРН 7. 
Здійснювати 
первинну 
консервацію 
нововиявлених 
пам’яток.

Основи 
пам'яткознавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Історичне крєзнавство - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

ПРН 12. 
Досліджувати та 
інтерпретувати 
історико-
культурну 
інформацію 
музейних 
предметів, об’єктів 

Історія України - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;

- поточний контроль занять 
студентів; поточний 
контроль самостійної 
роботи студентів; виступи н 
та доповнення на 
семінарських заняттях; 
участь у дискусіях; тестовий 
контроль; бальна система 



культурної 
спадщини, 
природних 
пам’яток. 

- проведення занять в 
музеях м. Львова.

оцінювання ссамостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошуклової 
роботи, рефератів, 
доповідей; оцінювання та 
аналіз модульних 
контрольних робіт; іспит.

Історія української 
культури

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
культурологами, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Вступ до спеціальності Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект.  Залік.

Історія світових музеїв Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Історія матеріальної 
культури і побуту

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання  самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історія зарубіжного 
мистецтва

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен

Історія архітектурних Лекція з елементами Усне опитування, лекційні 



стилів та 
образотворчого 
мистецтва

пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік.

Основи креативного 
мислення

Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Теоретичні основи 
музеєзнавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Теорія і практика 
екскурсійної справи

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Теоретичні основи 
атрибуції музейних 
предметів

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Прикладна музеологія Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.



творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Історія музейної та 
архівної справи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

Менеджмент і 
маркетинг в музейній 
діяльності

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.  Методи 
організації та здійснення 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи

включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит

Історія та культура 
Європи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Модульний контроль.
Іспит.

Музейний туризм Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

ПРН 20. 
Застосовувати 
інформаційно-
комп’ютерні 
технології у 
професійній 
діяльності. 

Організація гурткової 
та краєзнавчої роботи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Письмові відповіді.
 Залік

Теоретичні основи 
музеєзнавства

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.



електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Прикладна музеологія Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

ПРН 25.  Вживати 
ефективних заходів 
щодо збереження 
здоров’я (власного й 
оточення), нести 
відповідальність за 
прийняття рішень 
у непередбачуваних 
умовах.

Фізичне виховання Словесні, наочні, практичні Поточний контроль 
виконання нормативів  
фізичної підготовленості, 
залік

Безпека 
життєдіяльності

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, інструктаж, 
демонстрація, ілюстрація, 
дискусія, самостійна робота 
студентів, створення 
ситуації інтересу у процесі 
викладання, стимулювання 
обов’язку  і відповідальності 
в навчанні, індуктивно-
дедуктивний метод, метод 
порівняння, метод 
конкретизації, проектна 
технологія.

Попередній діагностичний.
Поточний заохочувальний
Модульний корегуючий  - 
модульна контрольна 
робота, тестові завдання, 
підсумкове практичне 
завдання
Підсумковий – залік

ПРН 24. Володіти 
методикою 
комунікації в 
музейному 
просторі з 
відповідною 
цільовою 
аудиторією.

Психологія загальна, 
вікова та педагогічна

Лекції, презентації, дискусії, 
бесіди з тем, виступи, 
психодіагностичні 
методики, виконання 
практичних завдань, творчі 
індивідуальні, групові та 
підгрупові завдання.

Поточний контроль знань 
студентів відбувається під 
час проведення семінарсько-
практичних занять. 
Модульний контроль 
проводиться в 2-5 семестрах. 
5 семестр закінчується 
здачею іспиту з навчальної 
дисципліни. 

Теорія і практика 
екскурсійної справи

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.



Музейна педагогіка Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейні комунікації в 
освіті та культурі

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Іспит

Навчальна (музейно-
ознайомча) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Основи креативного 
мислення

Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.

Музейний туризм Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект, екзамен у кінці 
семестру.

Основи 
міжособистісної 
комунікації

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Підготовка семінарських 
занять.
 Тестовий контроль.
Залік

Організація гурткової 
та краєзнавчої роботи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Письмові відповіді.
 Залік

Українська мова (за Пояснювально- Усні відповіді студентів.



професійним 
спрямуванням)

ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Виконання практичних 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

ПРН 23. 
Розробляти 
інтегровані 
музейні заняття, 
музейно-
педагогічні 
програми і проєкти 
для роботи з 
різновіковою 
аудиторією.

Педагогіка дозвілля Викладання здійснюється у 
формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи. 
Використовуються методи 
стимулювання й мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Психологія загальна, 
вікова та педагогічна

Лекції, презентації, дискусії, 
бесіди з тем, виступи, 
психодіагностичні 
методики, виконання 
практичних завдань, творчі 
індивідуальні, групові та 
підгрупові завдання.

Поточний контроль знань 
студентів відбувається під 
час проведення семінарсько-
практичних занять. 
Модульний контроль 
проводиться в 2-5 семестрах. 
5 семестр закінчується 
здачею іспиту з навчальної 
дисципліни. 

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Музейна педагогіка Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру

ПРН 13. 
Розробляти 
наукові концепції 
експозицій та 
виставок для 
музеїв, 
заповідників, інших 
закладів музейного 
типу. 

Філософія - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 



робіт;
- іспит.

Експозиційна робота 
музеїв

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Профілі сучасних 
музеїв

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Музейна педагогіка Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейні комунікації в 
освіті та культурі

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Іспит

ПРН 21. Робити 
презентації усно із 
візуальним 
супроводом, 
електронні 
презентації, відео-
презентації, 
презентації в 
письмовій формі 
державною та 
іноземною мовами.

Історія музейної та 
архівної справи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

Профілі сучасних 
музеїв

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;



занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

- бальна система 
оцінювання самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історичне крєзнавство - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Курсова робота Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
ознайомча) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Кваліфікаційна робота Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Публічний захист в ЕК

Історія світових музеїв Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен у кінці семестру.

Безпека 
життєдіяльності

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, інструктаж, 
демонстрація, ілюстрація, 
дискусія, самостійна робота 
студентів, створення 
ситуації інтересу у процесі 
викладання, стимулювання 
обов’язку  і відповідальності 
в навчанні, індуктивно-
дедуктивний метод, метод 
порівняння, метод 
конкретизації, проектна 
технологія

Попередній діагностичний.
Поточний заохочувальний
Модульний корегуючий  - 
модульна контрольна 
робота, тестові завдання, 
підсумкове практичне 
завдання
Підсумковий – залік

Етнографія України - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;



навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Основи 
міжособистісної 
комунікації

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Підготовка семінарських 
занять.
 Тестовий контроль.
Залік

Основи креативного 
мислення

Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Включає поточний контроль 
успішності, модульний 
контроль та іспит.

Історія української 
культури

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
культурологами, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Виконання практичних 
занять.
Тестовий контроль.
Іспит.

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний. 
Репродуктивний. 
Проблемний. Частково-
пошуковий. Дослідницький.

- усна співбесіда за 
матеріалами розглянутої 
теми на початку 
практичного
заняття з оцінкою 
відповідей студентів (5-10 
хв.);
- письмове фронтальне 
опитування студентів на 
початку чи в кінці
практичного заняття (5-10 
хв.).
- перевірка виконання 
самостійних завдань; 
- тестова перевірка знань 
студентів;
- модульний контроль;
- інші форми. Залік.

Вступ до спеціальності Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект.  Залік.



творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Сучасна українська 
мова з практикумом

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький

поточний (опитування, 
перевірка виконання 
домашніх завдань (творчі 
роботи), конспектів лекцій);
рубіжний (модульний) 
(контрольна робота-тест);
іспит у кінці семестру.

Історія та культура 
Європи

Пояснювально-
ілюстративний.
Репродуктивний.
Проблемний.
Частково-пошуковий.
Дослідницький.

Усні відповіді студентів.
Підготовка семінарських 
занять.
Модульний контроль.
Іспит.

Історія матеріальної 
культури і побуту

- застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських, практичних 
занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- проведення занять в 
музеях м. Львова.
- зустрічі з науковцями, 
істориками, 
культурологами, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- бальна система 
оцінювання  самостійної 
роботи, індивідуальних 
завдань, творчо-пошукової 
роботи, доповідей;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях; 
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- екзамен.

Історія зарубіжного 
мистецтва

методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Екзамен

Основи педагогіки Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Основи науково-
педагогічних 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота, 
індивідуального навчально-
дослідницькі завдання.

Поточний контроль, 
модульний контроль та 
залік.

Педагогіка дозвілля Викладання здійснюється у 
формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи. 
Використовуються методи 
стимулювання й мотивації 

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.



навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Історія архітектурних 
стилів та 
образотворчого 
мистецтва

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект,
Залік.

Філософія - застосування 
інтерактивних методів 
навчання;
- проведення лекційних та 
семінарських занять;
- впровадження 
комп’ютерної технології 
навчання;
- зустрічі з науковцями, 
політиками, діячами 
культури.

- поточний контроль знань 
студентів;
- поточний контроль 
самостійної роботи 
студентів;
- виступи та доповнення на 
семінарських заняттях;
- самостійна підготовка до 
практичних занять;
- участь у дискусіях;
- тестовий контроль;
- оцінювання та аналіз 
модульних контрольних 
робіт;
- іспит.

ПРН 22. 
Планувати та 
організовувати 
культурно-
просвітницьку та 
педагогічну 
діяльність у 
музейному 
просторі, 
розглядаючи музей 
як освітню 
систему.

Виробнича практика Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
педагогічна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Навчальна (музейно-
екскурсійна) практика

Пошук та опрацювання 
матеріалів, консультації.

Диференційований залік

Музейна педагогіка Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Музейна дидактика та 
основні форми роботи 
з відвідувачами

Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 
мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Вступ до спеціальності Лекція, бесіда, інтерактивні 
методи (робота в малих 
групах, мозковий штурм), 
методи організації 
мислитель них дій, розвитку 
творчого і критичного 

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект.  Залік.



мислення (аналіз, синтез, 
порівняння; синектика, 
дедукція, індукція та ін.), 
виконання індивідуальних 
завдань та проекту.

Основи педагогіки Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.
Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

Педагогіка дозвілля Викладання здійснюється у 
формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи. 
Використовуються методи 
стимулювання й мотивації 
навчально-пізнавальної 
діяльності.
Методи контролю 
(самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції 
(самокорекції, 
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.
Бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи.
Інтерактивні методи.

Курс включає поточний 
контроль успішності, 
модульний контроль та 
іспит.

ПРН 6. 
Створювати 
оптимальні умови 
для зберігання 
музейних фондів. 

Наукове 
комплектування, 
облік та зберігання 
музейних предметів

Лекція з елементами 
пояснення; проблемна 
лекція; дискусія; 
презентації, семінар-
опитування; творче 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота.
Робота в системі 
TeamsSetup, побудова 
електронного навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Усне опитування, лекційні 
завдання; тестування, 
оцінка за навчальний 
проект. Екзамен у кінці 
семестру.

Безпека 
життєдіяльності

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, інструктаж, 
демонстрація, ілюстрація, 
дискусія, самостійна робота 
студентів, створення 
ситуації інтересу у процесі 
викладання, стимулювання 
обов’язку  і відповідальності 
в навчанні, індуктивно-
дедуктивний метод, метод 
порівняння, метод 
конкретизації, проектна 
технологія.

Попередній діагностичний.
Поточний заохочувальний
Модульний корегуючий  - 
модульна контрольна 
робота, тестові завдання, 
підсумкове практичне 
завдання
Підсумковий – залік

 


