
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 48516 Соціокультурна аналітика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 034 Культурологія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 48516

Назва ОП Соціокультурна аналітика

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 034 Культурологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра культурології

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

Кафедра політології та публічного управління, кафедра міжнародних 
економічних відносин та управління проєктами, кафедра практики 
англійської мови, кафедра німецької філології, кафедра теорії і методики 
початкової освіти, кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Луцьк, вул. Винниченка, 30А (корпус H), вул. Волі, 13 (корпус А), вул. 
Потапова, 9 (корпус С), вул. Ковельська, 15 (корпус F).

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 66314

ПІБ гаранта ОП Головей Вікторія Юріївна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Golovey.Viktoriya@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-334-30-73

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії у ВНУ імені Лесі Українки за спеціальністю 034 
Культурологія (далі – ОНП) розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і спрямована на 
підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, який, водночас, є першим науковим ступенем. 
Історія її становлення розпочалася з відкриття аспірантури із спеціальності 26.00.01 Теорія та історія культури у 
1995 р. У 2017 р. у була ліцензована ОНП Культурологія галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 
Культурологія. Потреби переформатування національної культурної політики України та реалізації курсу на 
євроінтеграцію актуалізували необхідність системної підготовки соціокультурних аналітиків як для роботи в органах 
управління сферою культури та науково-дослідницьких центрах відповідного спрямування, так і для викладацької 
роботи у ЗВО. Враховуючи зростаючу потребу в наукових фахівцях з аналітики соціокультурної сфери на 
державному та регіональному рівнях, у 2020 р. в структуру і зміст ОНП були внесені відповідні зміни, і вона 
отримала назву Соціокультурна аналітика. 
Відкриттю аспірантури передувала успішна підготовка фахівців за ОКР «бакалавр» і «магістр», адже у 1994 р. 
випускова кафедра, одна з перших в Україні. розпочала підготовку фахівців зі спеціальності Культурологія; у 2000 р. 
відбулася акредитація бакалаврів культури за спеціальністю Культурологія, того ж року було ліцензовано і в 2001 р. 
акредитовано магістратуру за цією спеціальністю. У 2021 році успішно акредитовано ОП спеціальності 034 
Культурологія за ступенем  бакалавра. Регулярно на розширених засіданнях кафедри за участю роботодавців, 
випускників, здобувачів освіти відбувається перегляд ОНП. У розробці ОНП, навчального плану враховуються думки 
та побажання всіх учасників освітнього процесу та стейкхолдерів. Для реалізації ОНП і підготовки докторів 
філософії випусковою кафедрою створено відповідні інтелектуальні, організаційні та матеріально-технічні умови. 
На кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, створено наукову школу з 
соціокультурної аналітики, активно розробляються наукові теми кафедри, розвиваються наукові зв’язки з 
академічною спільнотою на всеукраїнському та міжнародному рівнях, щорічно проводяться наукові конференції, 
семінари, круглі столи тощо. Випускники аспірантури працюють в українських та зарубіжних університетах, 
коледжах та дослідницьких інститутах, успішно реалізують різноманітні соціокультурні проєкти.   
Визначення стратегії розвитку ОНП здійснюється шляхом аналізу сучасних тенденцій становлення вітчизняної та 
зарубіжної культурології, динаміки суспільних запитів щодо змісту підготовки науковців-культурологів, досвіду 
відповідних програм у вітчизняних ЗВО.

 
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 1 1 0

2 курс 2021 - 2022 1 1 0

3 курс 2020 - 2021 2 2 0

4 курс 2019 - 2020 5 5 4

 
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 2138 Культурологія

другий (магістерський) рівень 1277 Культурологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48516 Соціокультурна аналітика

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

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

99601 21133

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 2040

 
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 ОНП_Соціокультурна 
аналітика_2022.pdf

JTVXyw/7GRj34hVFtvtKQlZC3Dz3GFTzYGNPVjyIQ4M=

Навчальний план за ОП НП_Доктор філософії_2022.pdf NsoCaO/aTRXZY5r/KpsrcjNgM8fNnwSIu3fqune2UsI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ОНП_2022_Зайцев М. 
О..pdf

7C4LCER6UxC5poUecRJOJ9U5hiKzCo97PJ7ujB8tpZ8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОНП Соціокультурна 
аналітика 2022. Коменда О. І..pdf

X3gcoLIWHgPZYMKpE/ONFJouTRys/ctAyRJqlFFandA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_ОНП_2022_Олешко П. 
С..pdf

GuwGS0Z7ACieYEwLsoVrNx+JQNtgRNDrzw2wN65LSv
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_ОНП_2022_Музей 
сучасного українського 

мистецтва Корсаків.pdf

F1t44eYyNhQ5gnSjM70gMF7dQkrvUjL3j050GyQK8KA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою освітньо-наукової програми є підготовка докторів філософії з культурології, які здатні розв’язувати 
комплексні дослідницькі проблеми в галузі науково-інноваційної, експертно-аналітичної, проєктної, науково-
педагогічної та організаційно-управлінської діяльності в соціокультурній сфері. Йдеться про фахівців нової генерації 
(передусім, аналітиків, експертів, фасилітаторів), спроможних на основі сучасних методологічних концепцій 
досліджувати й реалізовувати актуальні стратегії у сферах культурної політики, креативних індустрій, регіональних 
культурних проєктів в умовах децентралізації. Відповідно, ОНП націлена на підготовку наукових і науково-
педагогічних фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методологічним та 
дидактичним інструментарієм та практичними навичками, необхідними для аналізу та розв’язання актуальних 
соціокультурних проблем на загальнодержавному та регіональному рівнях, а також для викладання у ЗВО. 
Особливість ОНП – інтегративність та міждисциплінарний характер, зорієнтованість на аналітику та моніторинг 
соціокультурного потенціалу Волині з метою налагоджування транскордонного співробітництва та міжкультурної 
взаємодії. Унікальність освітньої програми зумовлена суспільними потребами у фахівцях у сферах соціокультурної 
аналітики та проєктування, культурологічної експертизи, які здатні ефективно виявляти, досліджувати та розвивати 
креативний потенціал Волині як регіону інтенсивної культурної взаємодії. 

 

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

Мета і цілі ОНП суголосні зі Стратегією розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 рр. 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/strategy.pdf). Йдеться про місію формування «високоосвіченої, 
національно свідомої, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з 
принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства», і про стратегії: 
європейські пріоритети у науці, розвиток сучасних культурних ініціатив на Волині, інноваційну політику та сучасні 
технології у соціокультурній сфері, європейський формат освіти із збереженням унікальності волинських традицій. 
Реалізація цілей і завдань ОНП відбувається на засадах утвердження фундаментальних загальнолюдських 
цінностей, які є визначальними для творення сучасного соціокультурного простору і для всебічного 
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інтелектуальнодуховного становлення особистості - творця культури, а саме: академічна свобода і толерантність, 
гуманізм і повага до людської гідності, відкритість і прозорість, креативність, інноваційність, відповідальність і 
почуття обов’язку, дослідження і поширення цінностей національної культури і визнання цінностей інших культур, 
демократизм, активна громадянська позиція. Саме такі цінності визначені як пріоритетні у Стратегії розвитку ВНУ 
імені Лесі Українки і стали фундаментом для розробки Програми реалізації стратегії університету, Статуту ВНУ 
імені Лесі Українки.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі і випускники освітньо-наукової програми широко залучаються у процеси обговорення ОНП на засіданнях 
і методичних семінарах кафедри. Наукові інтереси здобувачів є пріоритетними при виборі тем дисертацій, тематики 
наукових публікацій, вибіркових ОК, враховуються для корегування структури ОНП, змісту ОК, ФК, ПРН. Так, у 
зв’язку зі збільшенням кредитів на ОК вільного вибору здобувач С.Федонюк запропонувала включити до циклу 
вибіркових дисциплін ОК «Сучасна аудіовізуальна культура», пов’язану з тематикою її наукового дослідження. Крім 
того, вона звернула увагу на необхідність уточнити зміст ПРН 6 щодо розробки і реалізації тих академічних та 
практичних культурологічних проєктів, «які дають можливість переосмислити наявне та створити нове знання» 
(Протокол №11 від 11.03.2022 р.). Випускником ОНП А. Михальчуком були внесені пропозиції щодо актуалізації в 
ОНП проблем сучасної освіти та її інноваційних перспектив в Україні і конкретизації змісту фахової компетентності 
щодо знань і вмінь, які стосуються здійснення  ефективної науково-педагогічної діяльності у вищій школі 
випускниками ОНП і загалом сучасного статусу освітнього потенціалу ОНП (ФК 8); на основі цієї пропозиції було 
прийняте рішення розробити дисципліни вільного вибору ОК «Трансформації сучасної освіти» і ОК «Інтерактивні 
технології навчання у ЗВО» (Протокол № 13 від 11.04.2022 р.).

- роботодавці

Оскільки випускники ОНП найбільше задіяні у сфері соціокультурної аналітики та вищої гуманітарної освіти, серед 
роботодавців, які передусім зацікавлені в якості ОНП з їх підготовки, – Волинський національний університет імені 
Лесі Українки, Волинський інститут післядипломної освіти, Волинський коледж культури і мистецтв імені Ігоря 
Стравінського, Волинський педагогічний коледж та інші. Процес підготовки й реалізації ОНП, яка була б адекватна 
потребам ринку праці, його перспективам, соціокультурній динаміці, умовам фахового кар’єрного зростання 
випускників, потребує постійного моніторингу і врахування динаміки кадрових вимог роботодавців. Тому ретельно 
вивчаються їх оцінки й поради щодо оптимізації ОНП, це впливає на зміни її структури та змісту складових. За 
підтримки адміністрації ВНУ імені Лесі Українки, враховуючи пропозиції роботодавців, зокрема Волинського 
педагогічного коледжу, в ОНП Культурологія були внесені змістовні й структурні зміни відповідно до актуальних 
потреб ринку праці й суспільних запитів, що обумовило й зміну назви на Соціокультурна аналітика (Протокол № 1 
від 14.05.2020 р.). Представники Коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського запропонували поєднувати 
зусилля для створення спільного культурно-освітнього простору м. Луцька для обговорення і реалізації спільних 
проєктів, грантових програм; це було враховано в ПРН 6, ПРН 14, а також у змістовому модулі вибіркового ОК 
«Соціокультурне проєктування та прогнозування» (Протокол № 2 від  30.05.2020 р.).

- академічна спільнота

Підготовка ОНП не могла реалізуватися без залучення академічної культурологічної спільноти і проєктування 
актуальних ідей у сфері гуманітарного знання у цілі, фахові компетентності, ПРН, ОК. Усі викладачі кафедри, 
частина з яких є випускниками аспірантури попередніх ОНП Історія і теорія культури (Столярчук Н., Пригода Т.), 
Культурологія (Москвич О.), мають значний науковий досвід і зорієнтовані на оновлення методичних і змістовних 
матеріалів, постійно спілкуються з колегами з інших ЗВО під час стажувань, конференцій, тренінгів, обмінюються 
інноваційними ідеями, формують актуальний простір вітчизняної культурології. З багатьма ЗВО були укладені 
договори про співпрацю, їх представники стали важливими стейкхолдерами ОНП. Зокрема, проф. П. Герчанівська 
(НАКККіМ) запропонувала звернути особливу увагу на актуальність проблематики сучасної культурної політики в 
Україні, особливо її стратегічного рівня і регіонального контексту. Ця рекомендація була реалізована в ОК «Стратегії 
культурної політики: глобальний, державний і регіональний виміри» (Протокол № 15  від 16.05.2022 р.). Важливість 
методичного освітнього компоненту у підготовці фахівців зазначив проф. М. Зайцев (Національний університет 
«Острозька академія»). Відповідно, у цикл вибіркових дисциплін було включено ОК «Інтерактивні технології 
навчання у ЗВО», оновлено зміст ПРН з акцентом на педагогічні компетентності та освітні запити сучасної культури 
(Протокол № 14  від 29.04.2022 р.).

- інші стейкхолдери

У процесі спілкування з іншими стейкхолдерами – працівниками Художнього музею м. Луцька, Музею сучасного 
українського мистецтва Корсаків, органів влади територіальних громад Волині і сусідніх областей, Волинського 
обласного науково-методичного центру культури, Департаменту культури Луцької міськради, Галереї мистецтв ВО 
НСХУ м. Луцька – під час публічних лекцій, дискусій, громадських слухань, мистецьких акцій відбуваються 
обговорення ОНП, висловлюються слушні побажання фахівців-практиків, долучених до реалізації конкретних 
культурних програм і проєктів. Важливим аспектом цих зустрічей є ініціативи об’єднання зусиль для втілення 
спільних проєктів. На запрошення Волинського обласного науково-методичного центру культури було проведено 
зустріч-лекцію з представниками відділів культури територіальних громад Волині про перспективи креативних 
індустрій, необхідність підготовки відповідних фахівців (Протокол № 3 від 10.06.2020 р.).
МСУМК закликає до творення діалогічної культурно-мистецької платформи на базі музею для спільних заходів та 
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апробації наукових доробків здобувачів ОНП і викладачів кафедри (Протокол № 6 від 30.06.2020 р.). Прикладом 
успішної реалізації таких ініціатив є аудіовізуальний проєкт здобувачки С. Федонюк «Розмова в музеї Корсаків» за 
підтримки і на базі МСУМК. Цей досвід вплинув на концептуальне переосмислення теми дисертації здобувачки, 
уточнення її структури і завдань, став практично-теоретичною апробацією цікавих ідей, що мають актуальність і 
наукову новизну. 

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

Трансформація соціокультурної реальності, суспільні виклики, необхідність презентувати українську культуру у світі 
зумовлюють зміни у культурологічному дискурсі, формують суспільний і кадровий запит на професійне експертне 
середовище, спроможне виявляти і досліджувати актуальні соціокультурні тенденції і пропонувати ефективні 
програми і стратегії реагування і прогнозування. Аналіз ринку праці, опитування стейкхолдерів, зокрема, 
роботодавців, спонукає звернути увагу на важливість синтезу теоретико-методологічної підготовки, практичних 
навиків проєктної діяльності, громадянської відповідальності, академічної етики у процесі підготовки. Ці суспільні й 
освітні завдання відображені у ПРН, цілях, компетентностях, ОК загальної і професійної підготовки, вибіркових ОК, 
темах дисертацій та наукових публікаціях здобувачів ОНП. Зокрема, у ПРН зауважено, що здобувач (випускник) 
повинен вміти «здійснювати експертну оцінку культурно-мистецьких й культурно-освітніх практик, аналізувати їх 
стан та перспективи в контексті актуальних завдань культурної політики на міжнародному, державному та 
регіональному рівнях», «впроваджувати результати культурологічних досліджень у практику, популяризувати й 
поширювати їх результати». Крім того, важливим чинником формування ОНП є кадрові запити на фахівців у сфері 
культурної політики, соціокультурної аналітики, культурологічної експертизи на Волині як транскордонного регіону 
в умовах європейської інтеграції, децентралізації та, на жаль, в умовах війни.

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

Сучасна соціокультурна реальність потребує динамічного синтезу культур-рефлексій з культурною практикою та 
впровадженням територіальної децентралізації й культурної регіоналізації в умовах розвитку громадянського 
суспільства, новітніми процесами національної самоідентифікації в Україні. Зміни у сфері культурологічного знання 
і культурної реальності відображені у цілях і ПРН ОНП. Продемонстровано відповідність потребам 
переорієнтування культурної політики, звернення до регіональних культурних ресурсів. Зокрема, передбачено 
зорієнтованість ОНП на аналітику та моніторинг соціокультурного потенціалу Волині, її транскордонний статус. 
Галузевий та регіональний аспекти ОНП враховано у змісті навчальних планів, силабусів, ОК. Важливими є фахові 
компетентності, що передбачають вміння здійснювати експертну оцінку культурних об’єктів та рекомендації щодо їх 
соціальної актуалізації, опанування проєктно-організаційними основами управління в сфері культурних і 
креативних індустрій, здатність до організації крос-культурних досліджень та проєктів міжкультурної співпраці з 
урахуванням специфіки транскордонного співробітництва у Волинському регіоні. Цілі та ПРН корелюють з 
актуальними регіональними темами, які є предметом досліджень здобувачів: С. Федонюк «Розвиток авторської 
кінодокументалістики на Волині: соціокультурний аналіз», М. Цап’яка «Крос-культурні впливи у традиційному 
танцювальному мистецтві Волині» тощо. 

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

У процесі розробки ОНП розглядалися й аналізувалися відповідні освітні програми зарубіжних і вітчизняних 
університетів. Зокрема, ми ознайомилися з досвідом та із відповідними документами щодо організації підготовки 
докторів філософії в сфері гуманітарних наук, зокрема з культурознавства (наук про культуру і релігію) у 
Варшавському університеті (https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnh/regulamin/). Попри відмінності у підходах до 
формулювання цілей та результатів навчання ці програми відзначаються орієнтацією на фахове вивчення і 
впровадження сучасних методологічних концепцій культури та актуальних культурних явищ і процесів, акцентами 
на регіональній проблематиці, міжкультурній взаємодії та медіакомунікаціях. Було також враховано досвід 
розробки програм підготовки доктора філософії з культурології в українських ЗВО, передусім, Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Харківської державної академії культури, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інституту 
проблем сучасного мистецтва, у яких реалізовано міждисциплінарний системний підхід, дослідницький та освітній 
інтерес до новітніх тенденцій в культурі і культурології, значна креативна компонента, фундаментальна гуманітарна 
складова органічно поєднується із практичною підготовкою фахівців у сфері культури, реалізуються сучасні 
інноваційні підходи до підготовки фахівця-культуролога. 

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

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 034 Культурологія відсутній.

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

ПРН ОНП відповідають вимогам п.25 і п.27 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
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та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ від 23.03.2016 № 
261 (редакція – Постанова від 03.04.2019 № 283), а також Національній рамці кваліфікацій (8 рівень). ОНП 
забезпечує підготовку здобувачів із ступенем доктора філософії, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та професійної практики.
ОНП, ОК, ПРН презентують концептуальний і методологічний рівень знань у галузі гуманітарних наук, їх 
міждисциплінарний характер, аналітичні навички, необхідні для проведення наукових досліджень та розв’язання 
прикладних проблем, дослідження обраної тематики, формування новітніх підходів, переосмислення наявного 
інтелектуального досвіду у контексті актуальних запитів.
Освітній процес засновується на попередньому науково-практичному досвіді кафедри культурології і його 
критично-креативному переосмисленні на основі інноваційних підходів. Цим вимогам відповідають ПРН 1, ПРН 2, 
ПРН 3, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 11. Досягнення цих результатів навчання забезпечують ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9. Важливим етапом реалізації цих принципів є написання дисертації на усіх її стадіях (вибір теми, 
формулювання наукової гіпотези, концептуальних мети і завдань на основі вивчення та резюмування теоретико-
методологічних матеріалів, власне написання окремих розділів дослідження відповідно до логіки розкриття 
проблеми). Підготовка наукових публікацій різного формату теж передбачає реалізацію заявлених ПРН. 
Комунікативні компетентності, що допомагають вільно й адекватно вибудовувати спілкування з науково-
експертним середовищем у сфері культури, соціокультурної аналітики, з соціальними інститутами, з громадянським 
суспільством, презентувати культурологічні знання, відображені у ПРН 4, ПРН 14 і формуються за допомогою ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8. Підготовка доповідей, публічні виступи перед академічною спільнотою, участь в 
обговоренні розділів дисертації, власне публічний захист наукової роботи сприяють досягненню відповідних ПРН. 
Педагогічна практика дає можливість закріпити і апробувати здобуті знання, надати їм адекватної форми для 
презентації відповідній аудиторії на основі новітніх досліджень та інноваційних форм викладання. ПРН 6, ПРН 7, 
ПРН 11, ПРН 13 засвідчують наміри надавати глибокі фахові знання і спрямовувати дослідницьку діяльність 
здобувача, забезпечувати її аналітичний, інноваційний і самостійний характер, враховуючи сучасні вимоги і 
перспективи наукового та освітнього процесів. Структура ОК ОНП, вимоги до написання й захисту дисертації та 
наукових проєктів покликані культивувати саме ці кваліфікації дослідника, фахівця у сфері соціокультурної 
аналітики, на основі доброчесності, академічної свободи, загальнолюдських цінностей.
 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

60

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)?

44

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

16

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

Навчальний план ОНП Соціокультурна аналітика включає освітню та наукову складові. Зміст ОНП має чітку 
структуру. Освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в 
сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Освітня складова 
навчального плану формується з обов’язкової та вибіркової частин. Наукова складова, обсягом 180 кредитів, 
включає підготовку та захист дисертації.
 Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 034 Культурологія і водночас забезпечує досягнення ПРН. 
Об’єктами вивчення та діяльності в ОП виступають культурні феномени та процеси, соціокультурні інституції, 
культурні практики, норми та цінності; методологія соціокультурної аналітики; теорія і практика науково-
педагогічної діяльності. Названі об’єкти вивчення та діяльності сфокусовані у всіх ОК циклу професійної підготовки 
(ОК 5–9)  та в ОК 1, ОК 4 циклу загальної підготовки.
Цілі навчання, сформульовані у ОНП, -  підготовка наукових і науково-педагогічних фахівців з культурології, які 
володіють сучасними теоретичними знаннями, методологічним та дидактичним інструментарієм та практичними 
навичками, необхідними для аналізу, інтерпретації та розв’язання актуальних соціокультурних проблем на 
загальнодержавному та регіональному рівнях, а також для викладання в ЗВО, досягаються під час вивчення окремих 
ОК циклу загальної підготовки (ОК 1, ОК 4) та наскрізно у  всіх ОК циклу професійної підготовки (ОК 5-9), 
уточняються у вибіркових компонентах.
Зміст ОНП  відповідає теоретичному змісту предметної області і зосереджений в ОК загальної та професійної 
підготовки, а саме:  система наукових ідей, методологічних підходів та концепцій культури; ключові поняття та 
принципи аналізу  соціокультурних процесів та явищ – в ОК 1, ОК 5-6; реалізація сучасних   методологічних підходів 
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у дослідженні культури – в ОК 5-6; концептуалізація  культурних феноменів, визначення їх місця та значення в 
системі суспільних цінностей – в ОК 7- 8;  системний аналіз та прогнозування соціокультурних процесів на 
державному, регіональному, та глобальному рівнях – в ОК 7-8. 
Більшість зазначених ОК наскрізно забезпечують освоєння здобувачами методів, методик і технологій, необхідних 
для застосування на практиці. Цілеспрямовано методики і технології сучасної культурології опановуються впродовж 
вивчення ОК 1 та ОК 5-6. Оволодіння означеними методиками закріплюється під час проходження педагогічної 
практики (ОК 9) та в ході здійснення наукового дослідження, підготовки наукових публікацій і доповідей.
Стратегічні напрями реалізації наукового дослідження на засадах наукової етики та академічної доброчесності 
висвітлюються в ОК 3. Органічною складовою підготовки доктора філософії є формування знань та навичок 
професійної комунікації академічною українською та іноземною мовами,  педагогічної та викладацької діяльності, 
на що спрямовані ОК 2, ОК 4 та ОК 9. Структурно-логічна схема демонструє логіку засвоєння компонентів ОНП. 

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти за ОНП регламентується 
Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/FCFk9jW), Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у  ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/ybc6xut),  Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/mCFv5Ie), Положенням про наукове стажування аспірантів, 
докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки у провідних вищих навчальних 
закладах та наукових установах в Україні та за кордоном (https://cutt.ly/OCFbmhH). ОНП передбачає наявність 
циклу вибіркових ОК в обсязі 16 кредитів (26,7 %), відповідно здобувач має можливість самостійно коригувати 
програму свого навчання. Індивідуальна освітня траєкторія передбачає також можливість вибору теми дисертації із 
врахуванням особистих зацікавлень здобувачів та актуальності наукового дослідження; вибір наукового керівника та 
отримання від нього консультацій; можливість представляти результати дослідження на конференціях, круглих 
столах; право на академічну відпустку; можливість участі у програмах академічної мобільності. Індивідуальна 
освітня траєкторія реалізується через індивідуальний навчальний план здобувача освіти. 

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

Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/FCFk9jW), Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у  ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/ybc6xut), регламентують процедуру реєстрації здобувачів на дисципліни вільного вибору. Вільний 
вибір ОК (формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання) здійснюється в обсязі, що становить не менше 
як 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС освітньої складової навчального плану. 
Вибіркові освітні компоненти визначає університет (кафедри факультетів) залежно від специфіки фахової 
підготовки та пропонує здобувачам для реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб, посилення їхньої 
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці тощо. 
Аспіранти мають право обирати освітні компоненти вільного вибору, що пропонуються для інших рівнів вищої 
освіти та /або інших освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, які пов’язані з 
тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із науковим керівником.
Інформування кафедрами аспірантів та ознайомлення аспірантами із описами дисциплін, які запропоновані для 
вибору, відбувається протягом червня – вересня для другого курсу та у жовтні (лютому) 1-2 тиждень після 
зарахування для першого курсу. Ознайомитися із переліком вибіркових ОК, з їх описом та силабусами здобувачі 
можуть на сайті університету в Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/cNwpMPO). Вибір 
ОК аспірантами здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web», яка синхронізована з Каталогом освітніх 
програм та вибіркових дисциплін.
Навчальний відділ та адміністратор системи «ПС-Журнал успішності-Web» здійснюють опрацювання результатів 
електронного голосування (вибору ЗО дисциплін).
Деталізований список обраних дисциплін здобувача погоджує науковий керівник та завідувач кафедри; список є 
підставою для створення розкладу навчальних занять. Списки спеціалізованих груп для вивчення дисциплін 
вільного вибору деканат вносить в журнал успішності, вони оприлюднюються на дошках оголошень та передаються 
на кафедри, які забезпечуватимуть викладання обраного освітнього компонента. 
Обрані ОК вільного вибору включаються у робочі навчальні плани та графік навчального процесу і відображаються 
у розкладах навчальних занять у рік, упродовж якого вони вивчатимуться. 

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

ОНП передбачає різні види практичної підготовки (практичні заняття, виступи з результатами власного наукового 
дослідження на наукових заходах, участь в наукових проєктах, підготовка до друку тез доповідей і наукових статей), 
які дають можливість здобувачам отримати практичні навички та наскрізно формують усі фахові компетентності 
(ФК1-ФК10), необхідні для подальшої професійної діяльності. Особливу роль у практичній підготовці відіграє 
педагогічна практика (ОК9), яка  організовується згідно з Положенням про проведення практики здобувачів освіти  
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/6B2VELh), Положенням про організацію освітньо-наукового процесу 
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у  ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/NB2NuAu). Педагогічна практика передбачає: навчально-методичну роботу (відвідування 
та аналіз занять викладачів кафедри, підготовка до занять, методична робота); проведення занять у студентів під 
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керівництвом викладача. Базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений здобувач. 
Крім того, аспірант може пройти практику на аналогічних кафедрах (підрозділах) інших ЗВО та за кордоном, з 
наступним поданням звітної документації. За підсумками проходження практики здобувач подає відповідальній 
особі на факультеті звіт про проходження практики разом з відгуком наукового керівника встановленого зразка, 
витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження звіту. 

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

Мета ОНП сфокусована на підготовці докторів філософії з культурології, які здатні розв’язувати комплексні 
дослідницькі проблеми в галузі науково-інноваційної, експертно-аналітичної, проєктної, науково-педагогічної 
діяльності в соціокультурній сфері. Тому ОНП передбачає формування у тісному взаємозв’язку як професійних (hard 
skills), так і соціальних (soft skills) навичок, які є невід’ємною складовою загальних і фахових компетентностей (ЗК3, 
ЗК4, ЗК6, ЗК7, ФК2, ФК6, ФК7, ФК8). Зокрема йдеться про вміння генерувати нові ідеї (креативність) та 
репрезентувати нове знання, підтримувати соціальні комунікації, працювати в міждисциплінарній  команді, 
взаємодіяти в міжнародному середовищі; здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 
наукових досліджень українською та іноземною мовами; здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати 
інноваційні проєкти з культурології та дотичні міждисциплінарні проєкти; здатність дотримуватись наукової етики і 
правил академічної доброчесності в науковій та педагогічній діяльності; здатність до формування системного 
наукового світогляду, загальнокультурного кругозору. Ці програмні компетентності відображені у змісті усіх ОК (ОК 
1 - ОК 9). Під час презентації результатів наукового дослідження на наукових заходах та у публікаціях аспіранти 
також удосконалюють різнопланові соціальні навички: емоційний інтелект, гнучкість мислення, сприйняття 
критики, толерантність, тайм-менеджмент, стресостійкість, самопрезентація. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 034 Культурологія 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)?

НП ОНП Соціокультурна аналітика розроблений відповідно до Положення про організацію освітньо-наукового 
процесу здобувачів ВО на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/NB2NuAu). Загальне навантаження становить 240 кредитів, де обсяг освітньої складової 
становить 60 кредитів, обсяг наукової складової – 180 кредитів. Освітня складова включає цикл ОК загальної 
підготовки (570 год./19 кредитів), цикл ОК професійної підготовки (750 год./25 кредитів) та цикл вибіркових ОК 
(480 год./16 кредитів). На аудиторну роботу припадає 668 год. (22,3 кредити або 37% від загальної кількості год.), на 
самостійну роботу – 1002 год. (33,4 кредити, або 56%), на консультації – 130 год. (4,3 кредити, або 7%). У складі 
аудиторних годин 47% припадає на лекції, 53% –  на семінари. На  практику відведено 10 % від обсягу освітньої 
складової (6 кредитів). Тижневе аудиторне навантаження складає: І семестр – 10 год., ІІ-й – 9,5 год., ІІІ-й – 8 год., 
ІV-й – 9 год. Загалом обсяг ОНП та окремих її компонентів відповідає фактичному навантаженню здобувачів. Обсяг 
аудиторного навантаження є не меншим, ніж 1/4 від загального освітнього навантаження, визначеного для 
конкретної ОК. Навчальний час, відведений для самостійної роботи, становить не більше, ніж 3/4 загального обсягу 
навчального часу, відведеного для вивчення конкретної ОК. За результатами опитувань здобувачів бюджет часу на 
самостійну підготовку є достатнім (Протокол №11 від 11.03.2022 р.). 

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

Підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти за дуальною формою освіти наразі не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників на ОНП оприлюднені на офіційному сайті ВНУ імені Лесі 
Українки, на сторінці приймальної комісії https://vstup.vnu.edu.ua/aspirantura/  (https://vstup.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-12.pdf).

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

У Правилах прийому до аспірантури і докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки в 
2022 році (https://cutt.ly/WBHtkeQ) враховані особливості ОНП. Правила чіткі й зрозумілі, передбачають рівні 
умови для всіх вступників і не містять жодних дискримінаційних положень. Вступ на ОНП  відбувається на 
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конкурсній основі за підсумками двох вступних іспитів – зі спеціальності 034 Культурологія та з іноземної мови 
(англійської, німецької або французької). Програми вступних іспитів щороку оновлюються й розміщуються на 
відповідній сторінці офіційного сайту ЗВО (https://cutt.ly/KBHtDI3). Вступні випробування спрямовані на виявлення 
рівня готовності вступників до опанування ОНП на основі компетенцій, здобутих на попередніх ОП. Іспит з 
іноземної мови за рівнем складності та обсягом відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти (CEFR). Відповідно, вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської/німецької/французької мови 
дійсним сертифікатом не нижче рівня В2 від відповідних офіційних установ з тестування (TOEFL, IELTS, або 
Cambridge English Language Assessment – англійської, TestDaF – німецької, DELF або DALF – французької), 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови і оцінюється за найвищим балом. Рейтинговий список 
вступників формується згідно з одержаним конкурсним балом від найвищого до нижчого з урахуванням права на 
першочергове зарахування у випадку рівних балів.

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

Результати навчання (РН), отримані в інших ЗВО, визнаються згідно з ЄКТС. Питання регулюється рядом 
нормативних документів: Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/5BHyy5J), Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у 
формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/wBHyxyV), та 
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі 
Українки, (https://cutt.ly/8BHyJx7), на підставі відповідного Примірного положення про академічну мобільність 
студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого Наказом  МОН України № 635 від 29.05.2013 р. 
(https://cutt.ly/iBHuyc3). Визнання РН, зарахування кредитів ЄКТС можливе при переведенні здобувача з іншого 
ЗВО, при його одночасному навчанні у двох і більше ЗВО, або за підсумками програм академічної мобільності, 
проходження стажування. Визнання РН здійснюють на підставі рішення Вченої ради університету шляхом 
зарахування кредитів ЄКТС з однієї чи декількох дисциплін відповідно до набутих компетентностей, обов’язкове 
здобуття яких передбачено в ОНП. Основним документом для визнання РН є академічна довідка.
Вищезгадані положення доступні здобувачам ВО на офіційному сайті ЗВО.

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

За час функціонування чинної ОНП підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 034 
Культурологія здобувачі неодноразово реалізовували своє право на академічну мобільність шляхом провадження 
наукових досліджень у закордонних ЗВО – партнерах Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
Так, навчаючись на ОНП, аспірантка Колосок Т.С. двічі здобувала гранти Вишеградського фонду для реалізації 
дослідницької програми, аспірант Куцик А.Ю. теж проводив дослідження за кордоном за грантової підтримки цього 
ж Фонду. 
Разом з тим, за весь час існування ОНП не було випадків звертання здобувачів щодо визнання результатів навчання, 
одержаних в інших ЗВО, тому вищеозначені правила на ОНП не застосовувалися. 

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

 Задля регулювання процесу визнання РН, отриманих у неформальній освіті, у ЗВО діє Положення про визнання 
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/uBHnSlA). Згідно з Положенням визнання РН, 
отриманих у неформальній чи інформальній освіті, відбувається на добровільній основі з метою підтвердження 
досягнення здобувачем РН, передбачених ОНП, які за тематикою, змістом та обсягом відповідають освітньому 
компоненту ОНП чи окремим його частинам, визначеним у силабусі відповідного ОК. Результати навчання 
здобувачів освітньо-наукового рівня, набуті у неформальній чи інформальній освіті, підлягають визнанню/валідації, 
але в обсязі не більше 6 кредитів. Положення детально описує процедуру визнання знань, навичок та компетенцій, 
набутих під час професійних тренінгів та стажувань, громадянської освіти та онлайн-курсів, а також інших 
різновидів неформальної та інформальної освіти. 
Вищезазначене Положення розміщене на офіційному сайті ЗВО і є доступним для всіх учасників освітнього процесу, 
і, в разі потреби валідації РН, отриманих у неформальній чи інформальній освіті, здобувачі можуть звернутися за 
допомогою до деканату факультету культури і мистецтв.

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

За час функціонування чинної ОНП підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня та за час дії Положення 
про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/uBHnSlA) випадків звернення 
здобувачів освіти за спеціальністю 034 Культурологія щодо визнання/валідації результатів навчання, отриманих 
ними у неформальній освіті не було. 
Водночас, завдяки різноманітним центрам неформальної освіти у ЗВО, здобувачі ОНП мають змогу покращити 

Сторінка 10



знання з комп’ютерних технологій, освоїти вебдизайн, пройти навчання та отримати сертифікат про володіння 
англійською мовою міжнародного зразка Pearson Test of English General, або ж відповідні сертифікати з французької 
та іспанської мов у Центрі мов та комп'ютерних технологій CLEVER факультету іноземної філології ВНУ 
((https://cutt.ly/nNrKlF5), пройти навчання та отримати сертифікат перекладача у мовному центрі СВІТ факультету 
міжнародних відносин (https://cutt.ly/fNrL3h6 (лінк «Сертифікатні курси»)). Здобувачі-іноземці мають змогу 
отримати/покращити знання з української мови в Центрі CLEVER та одержати відповідний сертифікат. Також є 
доступ до дистанційного вивчення іноземних мов на платформі Microsoft Office 365. Сертифікат про володіння 
іноземною мовою на рівні не нижче як В2 дає підстави для РН з освітнього компонента Іноземна мова для 
академічних цілей з підсумковою оцінкою 100 балів. 

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

Навчання і викладання на ОНП регламентується Положенням про організацію освітньо-наукового процесу 
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у  ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/5BHyy5J). Форми і методи варіюються залежно від мети, змісту ОК, компетентностей, 
результатів навчання. Увага звертається на методи систематизації, проблематизації, концептуалізації джерел і 
наукової літератури, що сприяє оволодінню основами загальнотеоретичного пізнання, дослідницько-аналітичного 
та проєктного мислення, вмінню формувати дослідницьку гіпотезу у контексті актуальних запитів, аргументовано 
доводити власну позицію, презентувати у публічному форматі науковій спільноті. Вивчення соціокультурної 
реальності з різних методологічних позицій зумовлює використання академічних форм (лекція, бесіда, 
демонстрація) і новітніх методів викладання: презентації, дискусії, тренінги, моделювання, асоціативні методи. 
Використовуються інтерактивні, дистанційні форми занять (зокрема, опорні структурно-логічні схеми, модульно-
блочний підхід, робота в малих дискусійних групах). Крім того, практикуються заняття, що дають можливість 
здобувачам реалізувати навички наукових дебатів з дотриманням академічної доброчесності, академічної свободи і 
наукової етики. Таке діалектичне поєднання стимулює критичне і креативне мислення, аналітичні навички, уміння 
працювати у команді, зрілу корпоративну культуру.

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?

Принцип студентоцентрованого підходу відображений у Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/strategiya-rozvitku-volynskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki ) та у Програмі 
розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 роки (https://vnu.edu.ua/uk/programa-rozvitku-
volynskogonacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki-na-2020-2024). Освітній процес побудований на 
партнерських, діалогічних, толерантних принципах, інтерактивних методах і формах навчання, стимулюванні 
критичного і креативного мислення, формуванні освітньої цілісності задля оптимальних і комплексних результатів 
навчання. Здобувачі беруть участь в обговоренні ОНП, самостійно обирають тему дослідження, навчальні курси з 
циклу вибіркових дисциплін, формують індивідуальний план роботи з написання дисертації, наукових публікацій, 
діяльності у наукових товариствах університету, України, міжнародних спільнотах. Велике значення має самоосвіта, 
яка реалізується у сприятливій творчій атмосфері кафедри, стимулюється перспективністю, актуальністю 
проблематики ОНП, інноваційними практиками. Здобувачі – активні учасники усіх наукових заходів і 
культурологічних проєктів кафедри, університету, м. Луцька, регіону. Такий підхід сприяє активному формуванню 
здобувачів як самостійних і відповідальних дослідників, їхній індивідуальній науковій автономії у реалізації 
навчального плану, у дотриманні академічної доброчесності і фахової етики, становленню їх як частини 
громадянського суспільства.

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

Дотримання принципів академічної свободи закладені у Програмі розвитку ВНУ імені Лесі Українки, Стратегії 
розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 роки, Положенні про організацію освітньо-наукового процесу на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/5BHyy5J). ОНП передбачає ОК, викладання яких неможливе без сучасних 
міждисциплінарних підходів, дискусій, обговорень, вміння вести фахову дискусію, презентувати власну 
дослідницьку позицію. Культурологія як сфера знань неможлива без традиції вільнодумства. Відповідно, 
викладання і вивчення культурологічної проблематики передбачає академічну свободу і, водночас, наукову 
толерантність, які формуються при вивченні загальних тенденцій й унікальних феноменів культури, альтернативних 
концепцій, реалізується через вільний доступ до інформації, публічність занять, відкритість під час обговорень 
досліджень, проєктів, наукових публікацій. Здобувачі мають право вільно обирати теми дослідження, наукових 
публікацій, форми їх презентації, висловлювати власну думку, формувати індивідуальний план роботи (написання 
розділів дисертації, наукових статей, публічних виступів, вибіркових ОК). Програми, силабуси, методичні розробки, 
як правило, є авторськими доробками викладачів кафедри, у яких відображено авторський підхід та фахові 
інтерпретації тематики ОК. 
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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 основного змісту ОНП, результатів навчання, принципів і критеріїв оцінювання надається у 
процесі вступу і прийому на навчання, науковим керівником під час консультацій і бесід, викладачами під час 
занять, у постійному комунікуванні зі здобувачами, у процесі обговорень тем, матеріалів досліджень, практик, 
підготовки виступів, наукових публікацій. Інтернет-сторінка факультету на сайті університету 
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-kulturi-i-mistectv), зокрема кафедри 
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/kulturologiyi), містить вичерпну і доступну для ознайомлення інформацію: графіки 
навчального процесу, електронний розклад, ОНП, навчальні плани, силабуси з визначеними метою, 
компетентностями, результатами навчання, критеріями оцінюваннями, інформацією про викладача і його 
контакти, матеріали для дистанційного навчання, вибіркові курси. В умовах карантину, дистанційного навчання, 
воєнного стану та загальної діджиталізації ця практика набуває дедалі більшого застосування. Інформація є 
особливо затребувана й актуальна, тому вимагає постійного оновлення, більш зручного, функціонального та 
адекватного доступу на сайті, сучасних, зрозумілих і презентативних форм подачі.
 

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

ОНП передбачає поєднання навчання і дослідження. Завдання здобувача – розвиток отриманих сучасних знань і 
навичок у галузі соціокультурної аналітики і підготовка наукового дослідження обраної теми (дисертації), наукових 
статей, тез, публічних виступів.
 ОНП передбачає поєднання дослідницького і практичного підходів у навчанні. Усі ОК фахового спрямування 
містять дослідницьку проблематику різного змісту, які концептуально і структурно-логічно пов’язані між собою і 
сприяють глибшому розумінню дослідницьких завдань і написанню дисертацій здобувачами. Вони формують 
фахові знання та вміння опрацьовувати джерельну базу, формулювати дослідницькі припущення, концептуальні 
висновки, основи крос-культурних і стратегічних підходів, креативного мислення, навички наукової дискусії. 
Особливо це стосується ОК «Методологія соціокультурної аналітики», ОК «Філософія і методологія науки», де 
присутні елементи культурної аналітики та експертизи. Для сприяння наукової та творчої діяльності здобувачів, 
відкритої і публічної її презентації у ЗВО функціонує Наукове товариство аспірантів і студентів (НТАіС), Рада 
молодих вчених (https://cutt.ly/gnXWtKw), діяльність яких здійснюється відповідно до розробленого Положення 
(https://ra.vnu.edu.ua/dokumentatsiya/normatyvni-dokumenty-snu-imeni-lesi-u/). НПП під час реалізації ОНП 
використовують результати власних досліджень і публікацій, що сприяє дослідницькому характеру освітнього 
процесу і є частиною кафедральної тематики «Культурно-антропологічні трансформації в контексті медіатизації», 
«Українське суспільство в умовах цивілізаційного вибору: культурно-комунікаційний аспект». Здобувачі, крім 
загальноукраїнських та міжнародних конференцій, беруть участь в організованих у ЗВО щорічній Міжнародній 
науково-практичній конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 
досліджень», Днях науки факультету, університетському «Яр-Фесті», конференціях «Проблеми та перспективи 
української культури-самоорганізація суспільства та роль особистості», «Актуальні проблеми розвитку українського 
мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти», де представлені результати наукової 
роботи здобувачів (тези, статті, доповіді, круглі столи, тематичні секції). Зокрема, цікавим і пізнавальним є 
культурологічний проєкт «Арт-підготовка», присвячений актуальним питанням сучасного мистецького простору 
(2019-2020 рр.), постійно діючі мистецтвознавчо-культурологічні лекції та дискусії на платформі МСМК з активною 
участю здобувачів та викладачів кафедри, проєкт здобувачки С. Федонюк спільно з МСМК «Розмова у музеї 
Корсаків», в якому презентовано культурологічні бесіди з представниками сучасного українського мистецтва.

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

Перегляд ОНП є вимогою часу та контролюється навчально-методичним відділом забезпечення якості вищої освіти, 
структурами, до функцій яких входить здійснення моніторингу та надання рекомендації щодо оновлення програм, 
регламентується нормативними документами та інструкціями (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf, https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Ініціаторами перегляду 
змісту ОК часто є самі викладачі, які постійно підвищують свій професійний рівень, освоюють інноваційні методи 
навчання, нові матеріали і нові вимоги до курсів, знайомляться з досвідом інших ЗВО під час стажувань. Оновлення 
ОНП зумовлюється соціокультурними змінами в Україні і світі (війна, дистанційне навчання, нове структурування і 
функціонування культурної сфери, необхідність нової культурної політики на різних рівнях, медіареальність), 
рекомендаціями стейкхолдерів (нові потреби вимагають нових фахівців чи з новими знаннями і навичками – 
кризових аналітиків, культурологічних експертів, медіаконсультантів, фасилітаторів тощо). Апробація ОНП 
призводить до внесення і затвердження змін в ОК: актуальні проблеми, уточнення термінології, оновлення 
літератури і методичних підходів. Перегляд змісту ОК відбувається на основі принципу академічної свободи та 
академічної доброчесності, періодично, у міру необхідності, як правило, щосеместру чи щорічно на основі 
обговорень на засіданнях кафедри культурології, зміни схвалюються науково-методичною комісією факультету, 
узгоджується з гарантом ОНП проф. В. Головей. 
Напружена подієвість сучасного соціокультурного процесу, щільний інтелектуальний простір сучасної культурології 
й особливо культурологічної аналітики спонукає до динамічних і не менш насичених рефлексій, що відображається 
у змісті всіх ОК циклу професійної підготовки і циклу вибіркових дисциплін. До прикладу, найбільш 
репрезентативним у цьому контексті є, мабуть, ОК «Методологія соціокультурної аналітики», що в силу свого змісту 
і статусу в ОНП потребує постійного оновлення різних структурних блоків – наукової літератури (доповнення 
актуальними матеріалами й аналітичними розробками з новітніх вітчизняних досліджень та перекладів іноземних 
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наукових видань, наукової періодики); оновлення тематики, змісту методологічних розробок, проблематики завдань 
для підготовки здобувачами (протокол № 11 від 11.03.2022 р.). ОК «Культурна антропологія» була доповнена 
проблематикою «Антропологія медіа», важливою в контексті тотальної медіатизації людського життя і 
соціокультурного простору (протокол № 14 від 29.04.2022 р.). ОК «Актуальні проблеми української культури у 
світовому контексті» акцентує дослідницький інтерес передусім на актуальному стані і динамічній природі 
української культурної реальності, новітніх тенденціях в розвитку наук про культуру, що відображено в назві ОК, 
його проблематиці, у запропонованих в списку літератури сучасних наукових джерелах і викладацьких 
інтерпретаціях. 

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

Інтернаціоналізація є одним із стратегічних принципів діяльності ВНУ імені Лесі Українки. В університеті створені 
сприятливі умови для академічної мобільності, укладено близько 50 угод про партнерство із зарубіжними 
університетами та понад 40 угод з українськими ЗВО. 
Аспіранти і викладачі кафедри беруть участь в академічному обміні, отримують міжнародні стипендії і гранти. Так, 
проф. В. Головей як запрошений професор викладала навчальну дисципліну «Медіаантропологія» для докторантів 
в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), що сприяло ознайомленню з 
польською системою освіти, особливо її третім рівнем, і вдосконаленню ОНП. Доцент С. Бондарук стажувався в 
Університеті Квінз (Канада) та в Університеті штату Індіана (м. Блумінгтон, США); за результатами стажування в 
ОНП впроваджено вибірковий ОК  «Комунікативні виміри культури». Науково-педагогічні працівники кафедри – 
співорганізатори міжнародної конференції «Європейські проєкти як можливість співпраці та сприяння 
мультикультуралізму». Викладачі та аспіранти кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з 
Варшавського університету, Гданського університету, Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в 
Ченстохові, Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, а також активно співпрацюють з науковцями-
культурологами України, зокрема, з НАКККіМ, НПУ імені М.П. Драгоманова, РДГУ, НУ «Острозька академія», КНУ 
імені Тараса Шевченка та ін. 

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

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

Форми контрольних заходів для третього рівня вищої освіти відображені у Положенні про організацію і проведення 
поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/fngqQWd) та Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/ungqb4V).
Відповідно до Положення перевірка досягнення програмних результатів навчання за освітньою компонентою 
здійснюється за поточним (виконання та захист практичних завдань, виступи на семінарських заняттях, виконання 
ІНДЗ, презентацій, проведення тренінгів) та підсумковим (модульні контрольні роботи, заліки, іспити) контролем. 
Критерії оцінювання за окремою дисципліною для здобувачів визначені  у силабусах, розміщених на сайті ВНУ 
імені Лесі Українки. Викладач самостійно визначає форми проміжного та підсумкового контролю за дисципліною, 
враховуючи її специфіку. Проміжний контроль досягнення програмних результатів навчання за дисципліною 
встановлюється в межах графіку навчального процесу, а підсумковий контроль здійснюється у терміни проведення 
заліково-екзаменаційної сесії відповідно до навчальних планів ОНП двічі на рік. Оцінювання здобувачів 
відбувається за накопичувальною системою у 100-бальній шкалі ЄКТС, відповідно до якої здобувач має право 
отримати 40 балів за поточний контроль та 60 балів за підсумковий. Екзамен може бути зараховано, якщо здобувач 
набирає не менше 75 балів ЄКТС, відповідно залік вважається зарахованим, якщо здобувач набирає не менше 60 
балів. Результати виконання освітньої та наукової складової навчального плану здобувача відображені в 
індивідуальному освітньо-науковому плані аспіранта, затвердженому науковим керівником і завідувачем кафедри. 
На підставі атестації здобувача відбувається його переведення на наступний навчальний рік.

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів для третього рівня вищої освіти є чіткими, 
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремої ОК та ОП в 
цілому, а також оприлюднюються заздалегідь. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів та розподіл 
кількості балів між різними формами контролю визначені у силабусі освітньої компоненти, який доступний на сайті 
ЗВО. Вивчення кожної освітньої компоненти передбачає проведення поточного та підсумкового контролю. 
Основними формами поточного контролю є опитування, виконання тестових завдань, практичних проблемних 
задач, виступ та участь у науковій дискусії, представлення виконаного творчого завдання у формі презентації, 
написання есе, тез, інформаційно-аналітичного реферату, експрес-контролю, колоквіумів, контролю засвоєння 
самостійно опрацьованого матеріалу тощо. Максимальний бал за поточний контроль становить 40 балів. Формами 
підсумкового контролю є МКР, залік, іспит. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 60 балів. 
Загальна кількість балів, яку може отримати здобувач за освітньою компонентою, – 100 балів. Для успішного 
зарахування заліку за ОК здобувачу необхідно набрати не менше 60 балів, для зарахування екзамену – не менше 75 
балів. Про порядок проведення контрольних заходів та критерії оцінювання викладач інформує здобувачів перед 
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початком навчання.

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

Здобувачі вищої освіти одержують інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на першому 
занятті з навчальної дисципліни, під час консультацій з викладачем, із силабусів відповідних освітніх компонент та 
інформації, розміщеної на електронних ресурсах ЗВО. Інформацію про підсумковий контроль (залік, іспит) 
здобувачі отримують із розкладу екзаменів та заліків, розміщеного на сайті ЗВО (https://ra.vnu.edu.ua/viddil-
aspirantury-i-doktorantury/aspirantura/rozklad-zanyat/). Оцінювання за освітніми компонентами здійснюється за 
100-бальною шкалою, 40 балів з яких відводиться на поточне опитування, 60 – на МКР або підсумкове оцінювання у 
формі, яка визначається силабусом відповідної освітньої компоненти. Інформація про проведення поточного та 
підсумкового контролю надається здобувачам повністю, доступно, оперативно та своєчасно. На занятті, що передує 
відповідному контролю, викладачі повідомляють здобувачів про факт проведення поточного чи підсумкового 
контролю.

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

Стандарт вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 034 Культурологія відсутній.
Форми атестації здобувачів за даною ОНП відповідають чинним положенням таких нормативних документів:
Положення про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://ra.vnu.edu.ua/viddil-aspirantury-i-doktorantury/normatyvno-pravova-baza/);
Положення про організацію освітньо-наукового процесу на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та 
науковому рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/5BHyy5J);
Постанова КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»;
Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)».
  

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

Процедуру проведення поточного та підсумкового контролю здобувачів регулюють наступні нормативні документи 
університету:
Положення про організацію освітньо-наукового  процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/OngqcsB);
Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені 
Лесі Українки (https://cutt.ly/ungqb4V);
Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/fngqQWd);
Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної 
атестації у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/lngqOFf).
Усі нормативні документи розміщені на офіційному сайті ЗВО та доступні усім учасникам освітнього процесу. 
Методи та форми контрольних заходів відображені також у силабусах навчальних дисциплін, навчально-
методичному забезпеченні, доводяться до відома здобувачів на вступному занятті викладачами освітніх компонент.   

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 забезпечується дотриманням принципів прозорості, об’єктивності, неупередженості, 
толерантності, публічності процесу оцінювання, створенням рівних умов для усіх здобувачів, проведенням 
контрольних заходів у формі тестування, в присутності групи здобувачів; оприлюдненням поточних, підсумкових 
оцінок у журналах, єдиними критеріями оцінки, описаними в силабусах ОК. 
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та оскарження факту необ’єктивності екзаменатора 
здійснюється відповідно до Антикорупційної програми та Наказу про запобігання проявам корупційних 
правопорушень в університеті (https://gd/MpmO2t), Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних 
ситуацій в університеті (https://is.gd/TC5QWc), Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних 
ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/xXOpth).
Процедура врегулювання конфлікту інтересів у ЗВО здійснюється за таким алгоритмом:
-при виникненні конфлікту здобувач або НПП має право на письмове звернення до завідувача 
кафедри/декана/проректора/ректора ЗВО;
-формування комісії щодо розгляду відповідної ситуації;
-прийняття рішення з приводу отриманого звернення протягом 10 робочих днів. 
Здобувачі мають можливість ознайомитися з усіма нормативними документами та положеннями на сайті 
університету, скористатися Скринькою довіри (https://is.gd/gtDWgd). Упродовж реалізації ОНП конфліктних 
ситуацій щодо неналежного проведення процедури контрольних заходів не виникало.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів встановлюється Положенням про поточне та підсумкове 
оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza) й  
реалізується на рівні поточного контрольного оцінювання, під час складання заліків, іспитів.
Здобувач освіти має право перескладати форми контрольних робіт у разі отримання негативної оцінки та на 
виконання додаткових форм контрольних заходів в процесі поточного контрольного оцінювання. Для покращення 
підсумкового балу за аудиторну роботу пропонується захист інформаційно-аналітичного реферату, презентації, 
написання тез тощо. Рівень знань здобувача за поточний і модульний контроль оцінюється в балах, фіксується в 
журналі після вивчення кожного змістового модуля, підсумкова оцінка за національною шкалою заноситься в 
залікову, екзаменаційну відомість. Здобувач має можливість не більше двох разів повторно скласти заліки, іспити: 
один раз – викладачеві; другий – комісії, створеній деканом факультету. Інформація про терміни перескладання 
іспитів та заліків відображається у графіку ліквідації академічної заборгованості. Право на перездачу мають ті 
здобувачі, які не з’явилися на іспит або залік згідно із встановленим розкладом або отримали недостатню кількість 
балів для зарахування. Для здобувачів освіти ОНП Соціокультурна аналітика повторного перескладання 
контрольних заходів не відбувалося. 

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

Здобувачі згідно з Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки 
(https://is.gd/OoWNxb) має право на оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів. 
Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів у ВНУ імені Лесі Українки здійснюється 
через процедуру апеляції та є таким: звернення здобувача з апеляційною заявою на ім’я проректора з навчальної 
роботи та рекрутації; створення апеляційної комісії у термін, не пізніше наступного дня за днем подання заяви; 
розгляд апеляції комісією за результатами комп’ютерного тестування відбувається протягом 10 робочих днів. 
Здобувач має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної комісії може бути позитивним 
або негативним. При відхиленні заяви результати контрольного заходу залишаються без змін. Якщо здобувач 
пройшов повторне контрольне оцінювання, що дало підставу апеляційній комісії змінити результат, то у такому 
випадку зміни фіксуються у протоколі апеляційної комісії, відомості оцінювання успішності. Оскарження процедури 
та результатів проведення контрольних заходів відбувається відповідно до Положення  про поточне та підсумкове 
оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки (https://cutt.ly/1nXPzjH).
За період функціонування ОНП Соціокультурна аналітика випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів зафіксовано не було.  

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності містяться у нормативних документах ВНУ 
ім. Лесі Українки:
- Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів 
вищої освіти і науково-педагогічних працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-prosystemu-zapobigannya-ta-vyyavlenya-
akademichnogo-hlagiatu.pdf);
- Кодекс академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf);
- Положення про комітет з етики наукових досліджень Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Komitet-z-etyky-naukovyh-doslidzhen-.pdf).
З метою реалізації норм Положення ВНУ імені Лесі Українки укладено договір про співпрацю з ТзОВ «Антиплагіат» 
№27-04/2018/28У від 27 квітня 2018 р. (https://ra.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Dogovir_YUnichek_2018.pdf). У січні 2021 року було укладено додаткову угоду з компанією 
«Антиплагіат», у межах підписаного у 2018 р. договору про співпрацю (№27-04/2018/28-У). У вересні 2021 року ЗВО 
уклав договір з ТОВ «Плагіат» (№376У-17В від 30 вересня 2021р.) про надання послуг програмно-обчислювальним 
комплексом StrikePlagiarism для перевірки на наявність академічного плагіату.

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

Основним технологічним інструментом протидії порушенню академічної доброчесності у ЗВО є використання 
спеціальних програмних заходів, таких як Unichek (ліцензована програма), також безкоштовних ресурсів eTXT 
Антиплагіат, Антиплагіат, Advego Plagiatus. Система запобігання академічного плагіату поширюється на наукові, 
навчально-методичні праці НПП ЗВО; статті у наукових періодичних виданнях університету; дисертації докторантів, 
аспірантів, здобувачів наукового ступеня доктора філософії або ступеня доктора наук, кваліфікаційні роботи 
здобувачів. Різноманітність тематики аспірантських досліджень не повторювана і обирається із врахуванням 
попередніх наукових здобутків, наукових інтересів здобувачів, а також їх практичної діяльності. Індивідуальні 
завдання здобувачам формуються з максимальною спрямованістю на креативний, творчий, інноваційно-пошуковий 
підхід до їх вирішення, що сприяє запобіганню порушенням академічної доброчесності. Дисертації здобувачів 
зберігаються у електронному фонді кваліфікаційних робіт у бібліотеці ЗВО і фіксуються у реєстрі дисертацій.
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів у ЗВО визначається Положенням про систему 
запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів ВО і науково-
педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/dnXACvh). У ході реалізації ОНП для здобувачів 
проводяться наступні заходи: ознайомлення гарантом та науковими керівниками аспірантів із нормативно-
правовою базою щодо дотримання академічної доброчесності; інформування про рекомендовані показники 
оригінальності текстів наукових робіт; запровадження до ОНП ОК 3, публічний захист дисертації, обговорення 
наукового дослідження на кафедрі, наукових семінарах, оприлюднення текстів дисертацій, відгуків офіційних 
опонентів на офіційному сайті ЗВО; розміщення дисертацій в електронному фонді ЗВО.
Водночас ЗВО забезпечує участь здобувачів та НПП у вебінарах, тренінгах, тематичних конференціях щодо 
формування культури академічної доброчесності в учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/AnXScUG). ВНУ 
імені Лесі Українки є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 
(https:cut.ly/xnXSPQ9), що запозичує кращий закордонний досвід із забезпечення академічної доброчесності 
здобувачами і НПП.
З квітня 2021 р. у ВНУ імені Лесі Українки проходить Тиждень академічної доброчесності (https:cut.ly/rnXDysm).
У грудні 2021 р. у м. Страсбург ВНУ імені Лесі Українки отримав відзнаку у номінації «Найкращі практики із 
забезпечення якості освіти» (https://is.gd/Yb4S7e).

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

Відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 
діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/dnXACvh) для дисертацій, монографій, наукових статей встановлено рівні 
значення унікальності тексту, а саме: високий, середній, низький, недопустимо низький. Залежно від виявленого 
рівня унікальності приймається рішення про прийняття наукового дослідження до захисту, публікації, або про її 
відхилення від захисту і відмови у присудженні наукового ступеня. Відповідальність за порушення академічної 
доброчесності несуть здобувачі, їх наукові керівники, випускові кафедри. За результатами опитування у 2021 р. на 
20% зросла обізнаність здобувачів ВНУ імені Лесі Українки з принципами академічної доброчесності у порівнянні з 
2020 роком (https://volnu-y.sharepoint.com/:w:/g/personal/license_vnu_edu_ua/EYJSUbuQmEJKpMpJ-CYgRpkBIp-
uQKiiSXOIbHC-lh-Qbw?e=1gWuKm)
За час реалізації ОНП Соціокультурна аналітика фактів порушення академічної доброчесності здобувачами освіти 
не було.
  

6. Людські ресурси

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

Необхідний рівень професіоналізму НПП забезпечується проведенням конкурсного відбору, який регламентується 
законами «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом ВНУ імені Лесі Українки та Положенням про конкурсну 
комісію по відбору кандидатів при заміщенні вакантних посад НПП ЗВО (https://eenu.edu-
.ua/sites/default/files/Files/konkurs_komisia_-_0001.pdf). Конкурсний відбір НПП ЗВО відбувається згідно з 
Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів). Конкурсний відбір здійснюється відкрито і публічно. 
Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному сайті ЗВО. 
Під час конкурсного відбору викладачів враховуються наявність базової освіти, відповідного наукового ступеню, 
вченого звання, актуальних публікацій за спеціальністю, стаж роботи, професійні компетентності, рейтингові 
показники професійного зростання викладача, відповідність професійній кваліфікації ОК, які викладаються, та 
виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Всі НПП кафедри мають наукові ступені (троє з них 
– випускники  аспірантури ЗВО), більшість – тривалий стаж науково-педагогічної роботи; нагороджені багатьма 
відзнаками університету, обласної і міської влади, МОН України. Завідувач кафедри культурології і провідні 
доценти працюють з часу утворення кафедри вже 20-30 років, плинність кадрів мінімальна.

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

ЗВО активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, розробки та вдосконалення ОНП, 
навчальних планів, силабусів; також до обговорень дисертацій, дослідницьких і грантових проєктів, проведення 
практик, до звітів здобувачів вищої освіти на засіданнях науково-методичної комісії факультету. Залучення 
роботодавців відбувається шляхом переговорів під час галузевих нарад, тренінгів, укладення договорів про 
співпрацю. Роботодавці запрошуються до участі у круглих столах, наукових конференціях, методичних семінарах, 
зустрічах зі здобувачами. Так, було проведено науково-методичний семінар «Аналіз освітніх програм і перспективи 
співпраці кафедри культурології і Волинського обласного науково-методичного центру культури». Хмілевська І. 
проводить науково-практичні семінари на базі лабораторії фольклористики Волинського фахового коледжу 
культури і мистецтв імені І. Стравінського. МСУМК став просвітницько-дослідницькою платформою культурологів, 
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експертизи художніх творів, проведення круглих столів, культурно-мистецьких проєктів, публічних лекцій; є 
потенційною установою для працевлаштування, адже ряд випускників реалізовують свою кар’єру саме в МСУМК. 
Одним із прикладів такої співпраці є проєкт аспірантки С. Федонюк «Розмова в музеї Корсаків». Краєзнавчий музей, 
Художній музей м. Луцька сприяють участі здобувачів та викладачів кафедри в науково-просвітницьких заходах, в 
організації культурних проєктів, конкурсів наукових робіт, промоції музеїв тощо.

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

Зорієнтованість ОНП на актуальні проблеми, потреби ринку, врахування регіональної ситуації зумовлює фахову 
взаємодію з відповідними спеціалістами. 
Практикуються лекції запрошених викладачів, зокрема, випускника ОНП, викладача ВІППО Гребенюка А. на тему 
«Інтернет-імідж викладача». Дослідницька тематика на постійній дискусійній платформі на базі МСУМК, де 
здобувачі і викладачі ОНП мають можливість слухати авторські виступи відомих українських митців, культурологів, 
мистецтвознавців і брати участь в обговоренні їхніх ідей, творчих проєктів (А. Зелінський, О. Бурдаш, О. Чепелик, 
інші). Викладачка Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Стравінського, дослідниця 
фольклористики І. Хмілевська неодноразово читала відкриті лекції, присвячені діалектиці традицій Волині і 
сучасності в креативних проєктах та івентах. Також практикуються гостьові заняття представників провідних 
установ Луцька у сфері культури, туризму і мистецтва: лекції Б. Каліша, начальника відділу промоції міста 
Управління туризму та промоції міста, присвячена туристичному потенціалу Луцька, директорки Художнього музею 
м. Луцька З. Навроцької про культуру Волині і мистецьке середовище Луцька; провідного співробітника відділу 
охорони культурної спадщини Луцької міськради Ю. Мазурика «Культурна спадщина Волині: пошук, зберігання і 
значення в культурному просторі Європи», лекція-тренінг О. Бабія про культурологічний чинник кар’єри у бізнес-
коучінгу   (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057258078180) та ін.

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

Заохочення викладачів за значні досягнення у професійній сфері регламентовані низкою документів: Правилами 
внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/pravila-vnutrishnogorozporyadku-snuimeni-
lesi-ukrainki) і Колективним договором ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/kolektivniy-dogovir-vnu). Також відповідно до 
Положення про рейтингове оцінювання НПП, кафедр, факультетів (інститутів) ВНУ імені Лесі Українки формується 
система матеріального та морального стимулювання діяльності НПП (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_reitynhove_otsiniuvannia.pdf). До професійних здобутків викладачів відносять якісне викладання, 
застосування інноваційних форм і методів у навчанні, грантова, громадська робота, профорієнтаційна діяльність 
тощо. Університет стимулює професійне зростання викладачів через моральне й матеріальне заохочення. Усі 
викладачі кафедри за сумлінну і творчу роботу були нагороджені  різними відзнаками ЗВО, а також преміями. 
Професійному розвитку викладачів сприяють організовані ЗВО онлайн-курси, вебінари і тренінги; Школа гарантів 
сприяє формуванню навичок з підготовки до акредитації  та з перманентного вдосконалення структури і змісту 
ОНП.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Викладачі підвищують свій професійний рівень під час стажувань, які регламентуються Положенням про 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/AhCotVj),  у провідних закладах України, з якими підписані відповідні договори: Головей В. (2018 р.), 
Бондарук С. (2019 р.) у Київському педагогічному університеті імені М. Драгоманова, Шостак В. (2018 р.), Пригода Т. 
(2019 р.) у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Столярчук Н. (2019 р.) у Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія», Сохацька О. (2018 р.) у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, Возняк С. (2021 р.) у Дрогобицькому державному педагогічному університеті. ЗВО залучає НПП 
до роботи фахових комісій під час вступних іспитів і конкурсів. Кафедральні науково-методичні семінари, 
обговорення структурних і тематично-проблемних аспектів ОК, інноваційних форм навчання, ширше залучення 
регіональної специфіки сприяють оптимізації ОНП і якісному узгодженню методологічних і методичних підходів до 
організації навчання. Важливими чинниками оцінювання і стимулювання якісного рівня викладацької 
майстерності є опитування здобувачів   (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/kulturologiyi).

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?

Джерелом фінансування ЗВО є кошти державного бюджету, фізичних та юридичних осіб, благодійні внески, гранти 
(https://cutt.ly/PNwBQ7s). Усі навчальні корпуси, в яких відбуваються заняття на ОНП (А, С, F, Н), гуртожитки та 
інша інфраструктура компактно розміщені в межах пішої прогулянки. Науково-навчальні лабораторії та аудиторії 
забезпечені необхідним технічним та мультимедійним обладнанням, яке періодично оновлюється. В освітньому 
процесі використовуються лабораторії відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та 
комп’ютерного тестування» (https://cutt.ly/xNwBGZB), для потокових лекцій використовуються мультимедійні 
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аудиторії корпусу С (https://cutt.ly/PNwBVpE). Вільний доступ до Wi-Fi є в усіх корпусах. До послуг здобувачів є 
бібліотека ВНУ імені Лесі Українки (фонд – понад 845 тис. прим. на традиційних та електронних носіях). На її сайті 
(http://library.vnu.edu.ua) є цілодобовий доступ до бібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури, 
електронного каталогу, інституційного репозитарію (https://evnuir.vnu.edu.ua/), наукометричних баз та контенту 
Springer (https://cutt.ly/dNw0rMp). Основне навчально-методичне забезпечення ОНП (програми, силабуси ОК, 
тощо) представлене на сайті університету.
До послуг здобувачів мовні та культурні центри (https://cutt.ly/1NwNez6), зокрема, Центр мов та комп'ютерних 
технологій CLEVER (https://cutt.ly/JNwNo6Y).

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

Освітнє середовище здатне задовольнити інтереси та потреби здобувачів освіти як для наукової роботи і навчання, 
так і для відпочинку і дозвілля. Навчальні корпуси, гуртожитки й інфраструктура розміщені компактно, в межах 
пішохідного доступу. Здобувачі безоплатно користуються сучасною бібліотекою з вільним доступом до Інтернету, 
дисертаційних фондів, наукометричних баз та репозитарію, з інклюзивним хабом для осіб з обмеженими 
можливостями на І-му поверсі. Для тренінгів, вебінарів, семінарів та майстер-класів у бібліотеці діє Коворкінг-Центр 
«Академ-Бізнес ХАБ». В університеті є широкі можливості для організації дозвілля, побуту, оздоровлення, зокрема, 
власна оздоровча та спортивна база (на оз. Світязь); для особистісного розвитку здобувачів функціонують Академія 
розвитку, Центр культури і дозвілля, 5 музеїв (https://cutt.ly/ZNw0k5J), мовні та культурні центри 
(https://cutt.ly/iNw0bhm), спортивні та мистецькі секції. Для вивчення потреб та інтересів здобувачів у ЗВО 
проводяться обговорення та соціологічні опитування. Відділ молодіжної політики та соціальної роботи 
(https://cutt.ly/xNw0IPh), Рада молодих учених (https://cutt.ly/jNw0GoZ), Наукове товариство аспірантів і студентів 
(https://cutt.ly/9Nw0L2o), органи студентського самоврядування також обговорюють ці питання на своїх засіданнях 
і виносять відповідні пропозиції до керівництва ЗВО. 

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

ЗВО створює безпечне для життя і здоров’я ЗО освітнє середовище, керуючись Законом України «Про охорону 
праці», Правилами внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/ZNw2GLl) та Положенням про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/JNw29Kh). Контроль за їх 
дотриманням здійснює відділ охорони праці (https://cutt.ly/sNw9yhT). Корпуси обладнані пандусами.  Під час 
карантину робота ЗВО відбувалася з дотриманням протиепідемічних заходів та рекомендацій МОЗ України щодо 
освітнього процесу у період пандемії. У доступних місцях розміщено вогнегасники, вказівники руху до евакуаційних 
виходів, схеми евакуації під час пожежі та повітряної тривоги. У корпусах є приміщення, які використовуються як 
укриття під час повітряних тривог. Діє графік чергування НПП, відповідальних за евакуацію здобувачів з аудиторій 
до укриття. Для покращення здоров’я здобувачів та НПП працює Реабілітаційна клініка (https://cutt.ly/cNw9f8L). 
Психологічна служба надає безкоштовні консультації (https://cutt.ly/WNw9bqS). Діє Центр духовно-психологічної 
підтримки у стресових ситуаціях (https://cutt.ly/NNw9IM3). Надається безоплатна психологічна онлайн-підтримка в 
умовах військових дій (https://cutt.ly/GNw9HLc). Діють курси базового володіння зброєю (https://cutt.ly/UNw9NJ1). 
Створено Ветеран-Хаб простір «Плюс Плюс ++» (https://cutt.ly/9Nw5fED).

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?

Координацію освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні ВО у ВНУ імені Лесі Українки до 2022 р. 
здійснював відділ аспірантури та докторантури (https://cutt.ly/SNeszDS). Із травня 2022 р. його функції розподілені 
між рядом структурних підрозділів ЗВО у межах їх повноважень: приймальною комісією, науковою частиною, 
навчально-методичним відділом забезпечення якості вищої освіти, відділом кадрів, навчальним відділом, 
деканатами факультетів. Механізм ефективної освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки здобувачів ВО, регламентований Положенням про організацію освітньо-наукового процесу 
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ 
(https://cutt.ly/fNesU1Z). Освітню та інформаційну підтримку надає деканат, оприлюднюючи на вебсторінці 
(https://cutt.ly/8NesH4h) в розділі «Аспірантура» потрібну інформацію про ОНП та навчальні плани, програму 
вступних іспитів, нормативні та вибіркові дисципліни, пропоновані кафедрою, тощо. Організаційну та 
консультативну підтримку надають: деканат, наукові керівники, гаранти, члени групи забезпечення, НПП, 
завідувачі кафедр, до яких прикріплені аспіранти. Засадничі положення соціальної політики та психологічної 
роботи ЗВО викладені у Положенні про соціальну політику Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/0Nes2a0) та Положенні про психологічну роботу у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/NNedqfW). Здобувачі мають змогу отримати при потребі 
консультації з питань, що виникають упродовж освітнього процесу при зверненні до відповідного відділу особисто, 
або ж надіслати запит на електронну скриньку. Консультативну та соціальну підтримку надає відділ молодіжної 
політики та соціальної роботи (https://cutt.ly/cNedsOz), безкоштовну консультативну та соціально-психологічну 
підтримку надає Психологічна служба (https://cutt.ly/ZNedx2K). 
Інформаційну підтримку здобувачі отримують на сайті університету (https://vnu.edu.ua/uk), у соцмережі ЗВО 
(https://www.facebook.com/vnu.edu.ua/). Для здобувачів на сайті розміщені шаблони та зразки документів 
(https://cutt.ly/jNefwfF), інформація про розклади занять, заліково-екзаменаційних сесій. Інформаційну підтримку, 
а також ряд онлайн-послуг надає бібліотека (https://cutt.ly/lNed0ZB). Кафедра культурології надає доступ до 
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навчально-методичного забезпечення ОНП на своїй вебсторінці (https://cutt.ly/jNedI0M) та регулярно інформує про 
події в житті кафедри, спеціальності та культурному житті міста (https://cutt.ly/hNefp3d та https://cutt.ly/1NefkXa). 
Між НПП кафедри та здобувачами ОНП панує атмосфера співпраці. За підсумками регулярних опитувань під час 
звітів про виконання індивідуальних планів здобувачі висловлюють задоволення наявним рівнем освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки (протоколи № 11 від 11.03.2022 р. та №2  
від 12.09.2022 р.).

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)

У ЗВО створено належні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами (ООП). Вступ і 
навчання осіб із ООП здійснюється з дотриманням відповідних законодавчих актів та згідно з Правилами прийому 
до аспірантури та докторантури (https://cutt.ly/tNejbzx), Правилами внутрішнього розпорядку 
(https://cutt.ly/7NezsKi) та Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/4NektjO). Здобувачі з ООП отримують у ЗВО навчально-реабілітаційний супровід, доступ до 
інфраструктури згідно з медико-соціальними показаннями (зокрема, шляхом дистанційного навчання з 
відповідним технічним, організаційно-методичним та дидактичним забезпеченням, індивідуальний графік 
навчання). При виникненні обставин, які тимчасово унеможливлюють виконання ОНП, здобувачеві надається 
перерва в навчанні (академічна відпустка). Всі навчальні корпуси обладнані пандусами, на стінах є тактильні 
таблички для осіб з проблемами зору. В планах евакуації є розділи щодо першочергової евакуації осіб з ООП. 
Здобувачі та НПП з проблемами опорно-рухового апарату можуть отримати допомогу в Реабілітаційній клініці 
(https://cutt.ly/4NenTst). Для зручності навчання та користування бібліотекою на І-му поверсі Бібліотеки ВНУ імені 
Лесі Українки діє інклюзивний хаб. 
За час існування ОНП випадків навчання здобувачів з ООП не було. 

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?

Питання запобігання конфліктних ситуацій у діяльності НПП і здобувачів регламентуються Статутом ВНУ імені 
Лесі Українки (https://cutt.ly/4NeQQC7), Правилами внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/7NezsKi), Кодексом 
академічної доброчесності (https://cutt.ly/RNeQtJB), Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних 
ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/ONem0BP). Згадані документи наголошують на необхідності 
дотримання прав людини, протидії дискримінації (расової, релігійної, гендерної), сексуальним домаганням, булінгу, 
хабарництву, корупції та іншим зловживанням, вказують на необхідності врегулювання ситуацій у разі конфлікту 
інтересів у навчальному та освітньому процесі та у міжособистісних стосунках суб’єктів освітнього середовища. 
Діяльність із запобігання корупційним явищам у ЗВО проводиться згідно з антикорупційним законодавством 
України (https://cutt.ly/cNeQGev) в рамках Антикорупційної програми ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/dNeWiVQ). Процедури врегулювання спірних питань в окремих ситуаціях визначені нормативними 
документами: зокрема, розгляд апеляційних заяв вступників щодо результатів вступних випробувань належать до 
повноважень апеляційної комісії (https://cutt.ly/qNeSqRD; https://cutt.ly/QNeA0QW), процедура подання апеляції 
щодо результатів підсумкового контролю здобувачів описана в Положенні про організацію освітньо-наукового 
процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/4NektjO). У разі конфліктної ситуації здобувач має змогу подати заяву на ім’я декана факультету, 
ректора з метою вирішення ситуації. Для розгляду заяви та прийняття рішень, за необхідності, створюються 
тимчасові та постійні комісії. Засобом запобігання зловживанням та конфліктним ситуаціям є відкритість і 
прозорість освітнього процесу та оцінювання. Проведення публічних обговорень результатів дослідження, практик, 
комп’ютерні тестування як підсумковий контроль з ОК на базі відділу технічних засобів навчання «Центр 
інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» дозволяють уникати можливих випадків упередженості, 
недоброчесності, дискримінації, а отже, знизити ризик виникнення конфліктів. У штаті ЗВО є посада уповноваженої 
особи з питань запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/0NeGflL; https://cutt.ly/dNeGxGk) Про можливі 
факти дискримінації, домагань, хабарництва та інших зловживань здобувачі мають змогу повідомити через 
розміщені в навчальних корпусах скриньки довіри, телефон довіри (72–84-99 стаціонарний, 0683231645- 
мобільний) та електронною поштою antykor@vnu.edu.ua . За звітний період на ОНП 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

Нормативними документами, що регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОНП у ВНУ імені Лесі Українки є: Закон України «Про вищу освіту» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text), Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, 
перегляд та закриття освітніх програм у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/vNv8rqm), Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за 
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першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої 
освіти денної (очної) та заочної форм навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/aNv3FdF); Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньонауковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/ANv3Ctl). Документи розміщені на офіційному вебсайті ЗВО у вільному доступі.

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

Відповідно до вимог, які ставить перед ЗВО сучасний ринок праці, оновлення освітніх програм відбувається за 
погодженням усіх зацікавлених сторін – структурних підрозділів та посадових осіб університету, здобувачів та 
роботодавців. Оновлення ОНП проводиться групою забезпечення з урахуванням вимог стандартів вищої освіти, 
професійних стандартів, висновків та пропозицій роботодавців, стратегії розвитку університету. Перегляд, 
моніторинг та обговорення освітніх програм відбувається щорічно. Підстави для перегляду ОНП визначені п. 5.5 
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/vNv8rqm). До моніторингу та перегляду освітньої програми залучаються здобувачі освіти, 
випускники, роботодавці, стейкхолдери, НПП, академічна спільнота через проведення засідань кафедри, круглих 
столів, обговорення результатів опитувань. Результати оформляються протоколами засідань кафедри. За 
результатами аналізу і обговорення ОП приймається рішення про внесення змін та доповнень в ОНП, або ж 
розробку нової освітньої програми. У першому випадку зміни вносяться в ОНП, яка перезатверджується на Вченій 
раді університету, або ж у силабуси ОК. При значному оновленні освітньої програми застосовується алгоритм, який 
визначений університетом щодо затвердження ОНП та навчальних планів (НП) (https://cutt.ly/aNv3FdF): група 
забезпечення розробляє проєкт ОНП; проєкт ОНП, НП та анкета для пропозицій розміщуються на сайті ЗВО для 
громадського обговорення; за результатами останнього на засіданні кафедри вносяться зміни і доповнення до 
проєкту ОНП та навчального плану; ОНП, НП проходять експертизу у навчальному відділі, навчально-методичному 
відділі забезпечення якості вищої освіти, погоджуються гарантом, затверджуються вченою радою факультету, 
деканом; після погодження начальником навчального відділу, проректором з навчальної роботи та рекрутації, 
проректором з наукової роботи та міжнародної співпраці ОНП, НП затверджуються Вченою радою та ректором ЗВО. 
За результатами останнього перегляду (протокол засідання кафедри № 16, 2022 р.) до ОНП внесено зміни: 1. Цикл 
загальної підготовки:  конкретизовано зміст ОК «Іноземна мова/Українська мова як іноземна» і відповідно змінено 
її назву на «Іноземна мова для академічних цілей»;  зменшено  кількість кредитів на 1 за ОК 5 «Методологія 
соціокультурної аналітики», ОК 6 «Культурна антропологія» та ОК 7 «Українська культура у світовому контексті» 
(уточнено назву: «Актуальні проблеми української культури у світовому контексті»); із метою відповідності освітніх 
компонентів меті ОНП повністю оновлено зміст ОК вказаного циклу і додано ОК 8 «Стратегії культурної політики: 
глобальний, державний і регіональний виміри». 3. Доповнено цикл вибіркових дисциплін: запропоновано новий 
перелік ВД (https://cutt.ly/LNv7F3h, вкладка «Аспірантура»).

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

Здобувачі ВО ступеня доктора філософії працюють у складі Наукового товариства аспірантів і студентів (НТАіС) 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, яке діє відповідно до Положення 
(https://cutt.ly/YNv5Kr1). Здобувачі залучені до моніторингу та перегляду ОНП шляхом опитування, зустрічей із 
групою забезпечення, деканатом факультету, участі у засіданнях кафедр, круглих столах, семінарах тощо. Під час 
обговорення ОНП на засіданнях кафедри культурології за участі стейкхолдерів, випускників (протоколи № 11 від 
11.03.2022 р. та № 16 від 13.06.2022 р.), здобувачами внесено пропозиції щодо змін у ОНП. Відповідно до цих 
пропозицій до переліку дисциплін включено ОК 9 «Стратегії культурної політики: глобальний, державний і 
регіональний виміри», змінено кількість кредитів на вивчення деяких ОК, враховано пропозицію щодо 
запровадження у навчальний процес нових вибіркових дисциплін. З урахуванням побажань здобувачів щодо 
важливості зміцнення наукових контактів із провідними установами та університетами, укладено договори про 
освітньо-наукову співпрацю між ВНУ імені Лесі Українки та Департаментом культури Луцької міської ради 
(https://cutt.ly/ZNbe2ne), Волинським фаховим коледжем культури і мистецтв імені І. Стравінського 
(https://cutt.ly/ONbwqX2), Управлінням культури з питань релігій та національностей Волинської обласної 
державної адміністрації (https://cutt.ly/UNbrTXk), Державним історико-культурним заповідником у м. Луцьку 
(https://cutt.ly/vNbr8e5) та ін. (https://cutt.ly/INbtkbO).

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

Структура студентського самоврядування в університеті має такі складові: студентська профспілка, вищим 
представницьким органом є Студентська рада університету, діють студентські ради на факультетах та в гуртожитках, 
Наукове товариство аспірантів і студентів. Відповідно до квот, визначених Статутом університету 
(https://cutt.ly/eXHQV0P), здобувачі вищої освіти через виборних представників із кола аспірантів мають 
представництва у колегіальних органах ЗВО (Вченій раді факультету (https://cutt.ly/9XHQ8Vc), Вченій раді 
університету (https://cutt.ly/zXHWe8X). Виборні представники з числа здобувачів ВО також представлені в органах 
громадського самоврядування (Конференції трудового колективу, Зборах трудового колективу факультету). В 
університеті діють Наукове товариство аспірантів і студентів Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/dCrjdt9) та Рада молодих вчених Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/1CrjlJg) як складові системи громадського самоврядування університету. Здобувачі освіти 
на засіданнях мають змогу висловити зауваження стосовно організації освітнього процесу, вносити пропозиції щодо 
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його покращення, брати участь у їх обговоренні та голосувати за відповідні рішення.

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

До процедур забезпечення якості освітньої діяльності активно залучаються роботодавці. Зокрема, вони беруть 
участь у періодичному перегляді та обговоренні ОНП, виступають рецензентами освітньо-наукових програм 
(Коменда О.В., доктор мистецтвознавства, доцент, заступник директора Волинського фахового коледжу культури і 
мистецтв імені І. Стравінського; Зайцев М.О., доктор філософії, професор кафедри філософії та культурного 
менеджменту Національного університету «Острозька академія»; Корсак В.І., доктор економічних наук, фундатор 
Музею сучасного українського мистецтва Корсаків; Олешко П.С., кандидат історичних наук, професор, директор 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти). Участь стейкхолдерів у перегляді та обговоренні ОНП 
відбувається у формі круглих столів, конференцій, семінарів, засідань кафедри, на які запрошуються роботодавці, 
особистої комунікації гаранта та членів групи забезпечення із роботодавцями тощо. Зокрема, лише у 2022 р. 
відбулися засідання кафедри культурології за участю роботодавців, стейкхолдерів, здобувачів та випускників 
аспірантури Гребенюка А.В., Лащук Ю.Ю. стосовно обговорення стратегії оновлення ОНП (протоколи № 11 від 
11.03.2022 р. та № 16 від 13.06.2022 р.). Між ВНУ імені Лесі Українки, науковими установами та закладами вищої 
освіти, які є й потенційними роботодавцями, підписано низку договорів про освітньо-наукове співробітництво 
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-kultury-i-mystetstv).

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

Процедуру збирання інформації щодо кар’єрного зростання випускників університету в цілому та на ОНП зокрема 
забезпечено шляхом застосування практики відповідних інформаційних запитів до роботодавців і безпосередньо до 
випускників. З метою сприяння працевлаштуванню випускників у ЗВО створено Центр кар’єри, працівники якого 
організовують та проводять тренінги, надають профорієнтаційні консультації (написання резюме, мотиваційного 
листа, роз’яснювальна робота щодо законодавчих і нормативно-правових актів державного регулювання зайнятості 
та трудових відносин тощо) (https://cutt.ly/5X3qu72). Координує напрям працевлаштування випускників 
університету профконсультант відділу молодіжної політики та соціальної роботи. На вебсайті університету 
розміщені поради стосовно підготовки резюме (https://cutt.ly/wNbmo7u). У ЗВО діє Асоціація випускників, одним із 
завдань якої є наповнення інформаційної бази даних випускників університету (https://cutt.ly/6X3qk1m). На 
вебсайті університету розміщено анкету випускників (https://cutt.ly/xX3qcHF). Сторінка Асоціації випускників 
також діє у соцмережах (https://cutt.ly/zX3qQAE). Кафедра проводить тематичні зустрічі з випускниками; наукові 
керівники, гаранти ОНП підтримують зв’язки із випускниками через соціальні мережі та інші засоби зв’язку, 
випускників запрошують до участі у науково-практичних конференціях, Тижнях факультету та інших заходах, які 
організовуються на факультеті та в університеті.

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?

У ЗВО функціонує навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/7NbmOTX), який 
визначає та реалізує процедури і заходи забезпечення якості вищої освіти в університеті. У своїй діяльності він 
керується Положенням про навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (далі – НМВЗЯВО) у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/GNbWfsI) та Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/FNbQSMI). Гаранти, НМВЗЯВО проводять внутрішні аудити ОНП: аналіз кадрового забезпечення 
підготовки фахівців, методичного, інформаційного забезпечення тощо, надають кафедрам, структурним 
підрозділам, викладачам рекомендації щодо покращення якості освіти. З метою вивчення думок здобувачів ВО 
щодо змісту та якості надання освітніх послуг НМВЗЯВО систематично проводить моніторинг внутрішнього 
забезпечення якості освіти шляхом загальноуніверситетського онлайн-опитування здобувачів освіти, його 
результати представлені на сторінці відділу (https://cutt.ly/SCqYmCe посилання: Моніторинг якості вищої освіти), 
на факультетах проводяться опитування щодо організації та здійснення освітнього процесу на окремих ОНП, якості 
дистанційного навчання та викладання навчальних дисциплін, результати яких обговорюються на засіданнях 
кафедр, вчених радах факультету. Проводяться зустрічі ректора, керівників структурних підрозділів з науково-
педагогічними працівниками, здобувачами освіти, гарантами: наради, круглі столи адміністрації, керівників 
структурних підрозділів університету з деканами факультетів, завідувачами кафедр, гарантами. На цих зустрічах 
було виявлено ряд недоліків ОНП. Для їх усунення в оновленій ОНП 2022 р. відповідно до рекомендацій учасників 
освітнього процесу, з метою більш повної реалізації ОНП, програмних результатів навчання, відповідності змісту її 
ОК назві та меті, внесено зміни до змісту циклу професійної підготовки ОНП. Розширено базу вибіркових ОК із 
урахуванням наукових інтересів здобувачів, систематично здійснюється оновлення силабусів ОК. Враховано 
пропозицію активізувати роботу щодо налагодження та зміцнення наукових, освітніх контактів з науковими та 
творчими установами та закладами освіти, свідченням чого є підписання ряду договорів про співпрацю (протоколи 
засідань кафедри №11 від 11.03.2022 р., №16 від 13.06.2022 р., ради факультету культури і мистецтв №9 від 
27.06.2022 р.). На кафедрі культурології щомісяця оновлюється інформація щодо виконання НПП пункту 38 чинних 
Ліцензійних умов. Відповідно до пропозицій НПП вдосконалено критерії щорічного рейтингового оцінювання 
результатів наукової, методичної, організаційної роботи НПП. Постійно проводиться перевірка відповідності 
внутрішньоуніверситетських нормативних документів встановленим вимогам, чинному законодавству та 
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прийнятим стандартам, за потреби вносяться пропозиції щодо відповідних змін і доповнень.

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 ОНП Соціокультурна аналітика є первинною, тому зауваження та пропозиції щодо її реалізації за 
результатами акредитаційної експертизи відсутні. Результати акредитації і зауваження будуть враховані в процесі 
подальшого оновлення ОНП. Зазвичай, для обговорення результатів акредитацій ОП, за якими у ЗВО здійснюється 
підготовка фахівців, для обміну досвідом проведення акредитаційних експертиз освітніх програм та обговорення 
критеріїв Відомостей про самооцінювання ОП у ВНУ імені Лесі Українки започатковано Школу гарантів 
(https://cutt.ly/cCrlakk), яку організовує навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти. Окрім того, 
висновки ЕК, ГЕР обговорюються на засіданнях кафедр, науково-методичної комісії факультету, науково-
методичної ради університету, вчених рад факультету та університету; під час цих засідань розробляються 
рекомендації для усунення недоліків та зауважень, вносяться пропозиції щодо покращення якості освітньо-наукової 
діяльності. У процесі вдосконалення ОНП враховуються вимоги до ліцензування та акредитації, визначені 
Міністерством освіти і науки України, Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, нормативно-
правовими документами ВНУ імені Лесі Українки, зауваження й рекомендації, висловлені під час акредитаційних 
експертиз чинних ОНП.

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

Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗВО формує академічна спільнота, а саме: структурні 
підрозділи, науково-педагогічний персонал, здобувачі освіти, представники адміністрації і допоміжних служб ЗВО, 
які діють у рамках своїх повноважень на принципах відкритості, демократичності, академічної доброчесності, 
толерантності. Академічна спільнота залучається до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП через 
здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП; щорічне оцінювання здобувачами освіти шляхом 
проведення бесід з НПП; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях співробітників ЗВО та здобувачів. Здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 
якості освіти у ВНУ імені Лесі Українки регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/oCrzzpP). До 
процедури забезпечення якості освіти залучено академічну спільноту інших ЗВО у формі громадського обговорення 
ОНП на вебсайті ЗВО, рецензування ОНП, проведення круглих столів, спільних наукових конференцій, фахових 
семінарів. З 2016 р. щорічно на базі ВНУ імені Лесі Українки проводиться Міжнародна науково-практична 
конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції», де аналізуються актуальні проблеми 
підготовки докторів філософії та докторів наук, надаються рекомендації щодо можливих шляхів їх вирішення. 

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

В університеті сформована багаторівнева система внутрішнього забезпечення якості освіти відповідно до 
Положення, яке регламентує аспекти діяльності ЗВО у сфері внутрішнього забезпечення якості освіти. Вчена рада 
університету, Наглядова рада, ректорат здійснюють стратегію розвитку та основні засади діяльності ЗВО. Кожен 
структурний підрозділ відповідає за свою сферу діяльності (https://cutt.ly/bNbRvPY). Роботу із забезпечення якості 
освіти координує навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, вступну кампанію організовує 
приймальна комісія, питаннями організації, проведення, контролю навчально-методичної та наукової роботи НПП, 
здобувачів, кафедр, факультетів опікуються відповідно навчальний відділ (https://cutt.ly/UNbRE2k) та науково-
дослідна частина (https://cutt.ly/JNbRDBi), ВТЗН «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» 
забезпечує впровадження сучасних інформаційних технологій у навчання, організовує навчання, підвищення 
кваліфікації НПП щодо роботи з платформами дистанційного навчання, організація та реалізація заходів політики 
університету у сфері міжнародної діяльності – основний напрям роботи відділу міжнародних зв’язків, відділ 
інформаційної політики забезпечує висвітлення інформації про діяльність ЗВО, відділ охорони праці 
відповідальний за безпечність освітнього середовища. Організація освітнього процесу на факультетському рівні 
забезпечується деканатами, кафедрами, гарантами ОНП.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються документами, які є у відкритому доступі на сайті 
університету (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza): Статут ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/XB5X66x), Колективний договір ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/wB5NYMw), Положення про 
організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-
творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/yB5VABT), Положення про порядок і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/5B5CgpF), Положення про 
відділ молодіжної політики та соціальної роботи ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/TB5Ck1S), Правила 
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призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/iB5BVuT),  
Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та 
заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/gB5BGG7), Наказ «Про організацію освітнього 
процесу у ВНУ імені Лесі Українки у 2022/2023 н. р.» (https://cutt.ly/xB5CVTX). В університеті запроваджено 
електронний документообіг із використанням платформи Офіс 365 та електронний розклад занять. Уся важлива 
інформація щодо організації освітнього процесу висвітлюється на сайті та вебсторінках факультету і кафедри. 

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

Проєкт ОНП було розміщено на вебсторінці громадського обговорення освітніх програм 
(https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya) на сайті університету. 

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

Інформацію про освітню програму, її цілі, очікувані результати навчання та компоненти оприлюднено на 
офіційному вебсайті університету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-kulturi-i-mistectv). 

10. Навчання через дослідження

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

Усі складові ОНП орієнтовані на задоволення наукових інтересів аспірантів. Зокрема, в циклі загальної підготовки 
ОК «Філософія та методологія науки» забезпечує здатність аналізу теоретико-методологічного та категоріального 
апарату дослідження, формулювання переконливих аргументів на підтвердження наукових гіпотез; ОК «Академічна 
доброчесність та наукова етика» забезпечує здатність розв’язувати значущі наукові проблеми з дотриманням норм 
наукової етики та академічної доброчесності; ОК «Іноземна мова для академічних цілей» забезпечує лінгвістичні 
компетенції для вивчення наукової літератури і  презентації власних досліджень на міжнародному рівні. Із циклу 
професійної підготовки ОК «Методологія соціокультурної аналітики», «Культурна антропологія», «Стратегії 
культурної політики» формують аналітичні навички, необхідні для проведення наукових і прикладних досліджень в  
контексті актуальних запитів сучасності, дають розуміння принципів та методів соціокультурної аналітики та їх 
застосування у дослідженнях. Наукові інтереси аспірантів враховано і при формуванні каталогу вибіркових 
дисциплін, які дотичні до тематики дисертацій. Так, теми дисертацій С. Федонюк і О. Ллоид-Маиер корелюється з 
вибірковими дисциплінами «Сучасна аудіовізуальна культура», «Соціокультурне проєктування і прогнозування» 
тощо. Також аспірант має право обирати навчальні дисципліни згідно із своїми науковими інтересами з циклу 
вибіркових в межах ОНП інших спеціальностей, а також із дисциплін, що викладаються у магістратурі. 

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

ОНП містить освітню, наукову та практичну складові, які в сукупності мають забезпечити підготовку наукових і 
науково-педагогічних фахівців з культурології, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності. Відповідно до мети і завдань ОНП компоненти освітньої програми націлені 
на формування ґрунтовних теоретичних знань, методологічного інструментарію та практичних навичок, необхідних 
для розв’язання актуальних соціокультурних проблем на загальнодержавному й регіональному рівнях. Наукова 
складова ОНП забезпечує формування компетентностей, важливих для здійснення якісного дослідження з 
урахуванням епістемологічних, методологічних і дидактичних особливостей культурології, апробації наукових 
результатів та публічного захисту дисертації. Практична складова забезпечує лінгвістичні та інформаційно-
комунікативні компетенції для вивчення наукової літератури і презентації власних досліджень, а також практичну 
апробацію і впровадження результатів дослідження. Аспіранти організовують наукову роботу згідно з 
індивідуальним планом, розробленим спільно з науковим керівником, мінімум двічі на рік звітують про його 
виконання на засіданні кафедри. Крім обов’язкових, здобувач обирає, виходячи із напряму наукового дослідження 
та власних інтересів, дисципліни вільного вибору, що становлять 25 % від загального обсягу освітньої складової 
навчального плану. Це дає змогу забезпечити всебічну підготовку здобувачів до дослідницької діяльності. 

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

Формування у здобувачів педагогічних компетентностей забезпечується освітніми компонентами ОК 2, ОК 4 
«Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності» та ОК 9, загальний обсяг яких становить 17 
кредитів. Поглибленню теоретико-методологічної та професійно-етичної підготовки до викладацької діяльності 
сприяють ОК 1 «Філософія та методологія науки», ОК 3 «Академічна доброчесність та наукова етика». Аспіранти 

Сторінка 23



також можуть обирати серед  вибіркових дисципліни «Трансформації сучасної освіти»,  «Основи психолого-
педагогічної майстерності», або «Методика викладання у ЗВО» з магістерської ОП Культурологія. У змісті ОНП 
визначено відповідні фахові компетентності: здатність дотримуватись правил етики та академічної доброчесності в 
наукових дослідженнях і науково-педагогічній діяльності; здатність до формування системного наукового 
світогляду, загальнокультурного кругозору, необхідних для здійснення ефективної науково-педагогічної діяльності. 
ПРН передбачають опанування змісту теоретико-методологічного апарату сучасної культурології, вміння 
формулювати результати власних досліджень та адаптувати їх до освітніх потреб та практичної реалізації; розуміння 
загальних принципів та методів соціокультурної аналітики, застосування їх у власних дослідженнях та у 
викладацькій діяльності. У процесі навчання та проходження педагогічної практики аспірант оволодіває основами 
науково-педагогічної діяльності, викладацької майстерності, здатністю до науково-методичної роботи. 

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

Відповідно до Положення про підготовку докторів філософії у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/bCGsdVN) 
наукові керівники призначаються з урахуванням відповідності проблематики їх досліджень напряму наукових 
пошуків аспіранта, що забезпечується в процесі поетапного обговорення тем дисертацій: при вступі до аспірантури 
здобувачі обговорюють тему з потенційним науковим керівником та гарантом ОНП; далі тема обговорюється на 
засіданні кафедри, на вченій раді факультету й затверджуються на Вченій раді університету. Наприклад, тема 
дисертації аспірантки О. Ллоид-Маиер «Трансформації сучасного мистецтва в контексті цифрової культури» 
узгоджується із публікаціями наукового керівника, професора В. Головей, яка упродовж багатьох років викладає ОК 
«Медіакультура», має публікації: Медіа-мистецтво як феномен сучасної медіаультури. Українська культура: минуле, 
сучасне, шляхи розвитку. 2022. Вип. 41; Arts and Media During and Post the Covid-19 Pandemic. European Journal of 
Transformation Studies, 2020. Vol. 8. Supplement 1; Соціокультурні передумови становлення відеоарту в контексті 
розвитку медіатехнологій. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 
2019. № 12; тема аспірантки А. Соломко «Соціальна хореографія в контексті сучасної культури» узгоджується із 
тематикою   статей наукового керівника Т. Пригоди: Художній дискурс тілесності. Науковий вісник СНУ імені Лесі 
Українки. 2019. № 13; Мікроурбаністика: тілесні стратегії близького міста. Науковий вісник СНУ імені Лесі 
Українки. 2017. № 14. 

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

Вже понад десять років університет проводить Міжнародну конференцію «Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень» та шостий рік поспіль – Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених, 
студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук»; матеріали доповідей 
аспірантів публікуються в збірках, оприлюднених на сайті університету. Також свої дослідження аспіранти 
презентують під час щорічних Фестивалів науки за організаційної підтримки Наукового товариства аспірантів і 
студентів ВНУ імені Лесі Українки. Під час щорічних Тижнів факультету культури і мистецтв традиційно 
проводиться міжнародна конференція «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, 
мистецтвознавчий, педагогічний аспекти», на якій представлені результати наукових досліджень студентів та 
аспірантів факультету із публікацією тез. Також аспіранти мають можливість опублікувати статті у факультетському 
фаховому журналі категорії В «Fine Art`s and Cultural Studies». Матеріально-технічному та інформаційному 
забезпеченню науково-дослідницької роботи аспірантів сприяють університетська бібліотека, яка надає 
безкоштовний доступ до наукової літератури, у тому числі до наукових публікацій, розміщених в  міжнародних 
наукометричних базах, а також наявність в університеті новітніх комп’ютерних класів, мультимедійних аудиторій, 
сучасного програмного забезпечення. 

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

Навчання в аспірантурі ВНУ імені Лесі Українки передбачає можливості академічної мобільності аспірантів, 
зокрема наукові стажування, проведення досліджень за кордоном на основі індивідуальних грантових програм 
(«Study Visits Programme for Ukrainian Doctoral Candidates at the University of Warsaw», Erasmus+, Visegrad 
Scholarship, Research scholarships від уряду Швейцарії тощо) на підставі угод про міжнародну академічну 
мобільність. Процеси залучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти координуються відділом 
міжнародних зв’язків (https://inter-dep.vnu.edu.ua/). Так, аспіранти А.Куцик і Т.Колосок здобули гранти 
Вишеградського фонду для проведення досліджень, А.Куцик також отримав грант Польського уряду для молодих 
науковців. Ці гранти дозволили аспірантам реалізувати співпрацю з науковцями Карлового університету у Празі, 
Варшавського та Вроцлавського університетів. ЗВО приєднується до міжнародної програми Co-tutelle (подвійного 
наукового керівництва), що значно розширює можливості долучення аспірантів до міжнародної академічної 
спільноти. Цьому також сприяє участь аспірантів у міжнародних конференціях, наукових вебінарах. Зокрема, на 
початку жовтня цього року відбулися безкоштовні вебінари від компанії «Clarivate Analytics», на яких розглядалися 
різні аспекти роботи з базою даних Web of Sciencе, а також можливості щодо міжнародної академічної співпраці 
(https://ra.vnu.edu.ua/zhovtnevi-vebinary-dlya-naukovtsiv-vid-kompaniyi-clarivate-analytics/). 

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

Проф. В. Головей (під її керівництвом захищено 9 дисертацій) та її аспірант А. Куцик брали активну участь в 
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дослідженні наукової теми кафедри «Культурно-антропологічні трансформації в контексті медіатизації», а також у 
розробці теми «Феномен соціальних мереж як фактор глобалізації культури» в рамках міжнародного наукового 
проєкту «Цифрові трансформації у сфері культури» у співпраці з науковцями Гданського університету (Польща) та 
Університету св. Кирила і Мефодія в Трнаві (Словаччина). Результати досліджень опубліковані у двох статтях в 
міжнародному науковому виданні, індексованому у WoS,  European Journal of Transformation Studies, 2020. Vol. 8. 
No. 8 (1). P. 109-125;  Arts and Media During the Covid-19 Pandemic. European Journal of Transformation Studies. 2020. 
Vol. 8. No. 8. Supplement 1. P. 55–81 (https://www.journal-transformation.org); а також оприлюднені у виступах та 
матеріалах міжнародних конференцій: Megatrendy a Media 2020: On the Edge. Trnava: Fakulta masmediálnej 
komunikácie UCM, 2020; Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури (Київ, 2021). 
Результати цих досліджень використовуються в процесі викладання ОК «Медіакультура» та «Антропологія медіа». 
Наук. керівник, доцент М. Назарчук брала участь в дослідницькому проєкті з розробки цифрових інновацій в 
Женевському університеті, результати опубліковано в The International Journal of Designed Objects (2022. 16 (2), 
індексованому у Scopus, та впроваджуються в освітній процес. 

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

Академічна доброчесність є засадничим принципом наукової діяльності аспірантів і науково-педагогічних 
працівників ВНУ імені Лесі Українки. Реалізація цього принципу регламентується Кодексом академічної 
доброчесності (https://cutt.ly/enCmnpn) й Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату 
у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/zCGfmk7). Передбачена перевірка на плагіат наукових публікацій керівників, а також публікацій і 
дисертацій аспірантів. Забезпечено вільний доступ до сервісу Unicheckи,  спецради університету та редколегії 
фахових видань безкоштовно перевіряють на плагіат публікації науково-педагогічних працівників і дисертації 
аспірантів, що подаються до захисту. Для імплементації дотримання етичних принципів і норм проведення 
наукових досліджень в університеті створено Комітет з етики наукових досліджень, який розглядає заяви про 
порушення академічної доброчесності та надає пропозиції адміністрації щодо накладання відповідних санкцій аж 
до відрахування або звільнення з університету. На сайті ЗВО створено вебсторінку «Академічна доброчесність», яка 
постійно оновлюється інформаційними та методичними матеріалами з питань наукової етики й інформаційної 
грамотності та запобігання плагіату. Науковці університету долучаються до проєкту «Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти», який реалізується в ЗВО України за підтримки Посольства США. 

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

Усі наукові керівники ознайомлені із Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в 
науковій діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/zCGfmk7) та університетським Кодексом академічної доброчесності (https://cutt.ly/enCmnpn) й 
зобов’язуються їх дотримуватися. Наукові доробки наукових керівників та аспірантів проходять обов’язкову 
перевірку на предмет виявлення фактів академічного плагіату. У разі порушення академічної доброчесності 
передбачено притягнення особи до відповідальності відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту», така особа 
позбавляється права наукового керівництва. Профілактиці порушення академічної доброчесності також сприяє 
низка заходів, що регулярно проводяться в університеті. Так, у 2021 р. ВНУ імені Лесі Українки став фіналістом 
проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти».  В межах проєкту проведено Тиждень академічної 
доброчесності (https://cutt.ly/dCGgRO5), в рамках якого відбулися обговорення, семінари-тренінги, навчальні 
воркшопи, майстер-класи тощо. На офіційному сайті ЗВО створено вебсторінку «Академічна доброчесність», яка 
постійно оновлюється актуальними інформаційними та методичними матеріалами (https://cutt.ly/ECGgf8g). 
Стосовно призначених наукових керівників в межах ОНП Соціокультурна аналітика випадків порушення ними 
академічної доброчесності не виявлено.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП Соціокультурна аналітика: 
1. Актуальність і новизна, інтегративність і міждисциплінарний характер, поєднання наукових досліджень з 
практичною проєктно-організаційною, викладацькою,  методичною та консультаційною діяльністю в 
соціокультурній сфері, орієнтованість на новітні методи дослідження та викладання. 
2. Структурно-логічна цілісність програми як результат спільних зусиль професорсько-викладацького колективу 
кафедри та стейкхолдерів. 
3. Переважання інтерактивних методів навчання, діалогічне спілкування здобувачів і НПП; викладання ґрунтується 
на принципах високої академічної культури та академічної доброчесності.
4. Студентоцентроване навчання, формування індивідуальної освітньої траєкторії, широкий перелік дисциплін 
вибіркового циклу. 
5. НПП, які забезпечують реалізацію ОНП, мають наукові ступені та вчені звання, багатий досвід науково-
педагогічної діяльності, значну кількість наукових публікацій: одноосібні та колективні монографії, статті, що 
входять до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science та ін. Сформована наукова школа з 
соціокультурної аналітики, що дає можливість для ефективної  реалізації наукових інтересів здобувачів освіти.
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6. Орієнтація на практичну апробацію наукових досліджень, зокрема й у формі соціокультурних проєктів.  
7. Відображення національної та регіональної специфіки, зорієнтованість на аналітику та моніторинг 
соціокультурного потенціалу Волині з метою налагоджування транскордонного співробітництва й міжкультурної 
взаємодії.
8. ОНП розроблена з урахуванням багаторічного досвіду підготовки науково-педагогічних кадрів у сфері 
культурології, що підтверджується високими показниками ефективності аспірантури й успішним 
працевлаштуванням випускників. 
Слабкі сторони ОНП: 
1. Недостатній рівень розвитку міжнародної академічної мобільності здобувачів освіти. 
2. Потребує розширення залучення провідних спеціалістів галузі (представників академічних спільнот та практиків) 
до викладання освітніх компонентів здобувачам освіти ступеня доктора філософії. 
3. Недостатньо активна співпраця з провідними інститутами та науково-дослідними центрами України та ЄС у 
виконанні спільних наукових програм і проєктів.
4.  Недостатня представленість дисциплін, що викладаються іноземними мовами.

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

Перспективи розвитку ОНП Соціокультурна аналітика узгоджуються із Стратегією розвитку ВНУ імені Лесі 
Українки на 2020-2024 рр. (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf). Протягом найближчих 
трьох років у ЗВО планується:

1. Розширення практики підготовки докторів філософії з використанням елементів дуальної освіти. 
2. Збільшення кількості освітніх компонентів ОНП, які викладаються англійською мовою. 
3. Активізація участі в міжнародних та вітчизняних дослідницьких проєктах, укладення нових угод щодо співпраці з 
вітчизняними та закордонними ЗВО.
4. Організація Лабораторії культурно-аналітичних досліджень, що має розширити можливості співпраці з 
академічним і професійним середовищем та практичної апробації дисертацій.
5. З метою подальшого розвитку наукової інфраструктури ОНП планується реєстрація періодичного наукового 
журналу «Fine Arts and Cultural Studies», який засновано на факультеті культури і мистецтв ВНУ імені Лесі 
Українки, як фахового наукового видання категорії В із  спеціальності 034 Культурологія.
6. Продовження практики моніторингу якості ОНП із залученням представників академічної спільноти, 
роботодавців, професіоналів-практиків, здобувачів і випускників аспірантури попередніх років з метою подальшого 
розвитку і вдосконалення освітньо-наукової програми Соціокультурна аналітика.

 

 
          
  

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

Філософія та 
методологія науки

навчальна 
дисципліна

ОК 1.Філософія та 
методологія 

науки.pdf

uBsqg6T5ewcmq3Xz
kmXDkvy2rLNzpWX

BOtqFjumHA/k=

Методичні матеріали, 
інтерактивна дошка (1 шт.)
ePresenter. Маркерна дошка
переносна (1 шт.). Проєктор (1
шт.). ViewSonic PS501X. Ноутбук
(1 шт.). Asus A7M 17.1"WXGA, з
технічними характеристиками
Turion X2 TL 56, 1 Gb Ram; 120 Gb
hdd.

Іноземна мова для 
академічних цілей

навчальна 
дисципліна

ОК 2.1.Іноземна 
мова для 

академічних цілей 
(англійська).pdf

GMwiscUwZAVGAN
NiTykNxGSftpIakgQ

V2BgwrBPIOvk=

Методичні матеріали, програмне 
забезпечення
Nibelung. Ноутбук Lenovo
ThinkBook 15 (20VEOOFLRA) ‒ 14
шт.; навушники Sven AP-670MV ‒
14 шт.; проєктор
мультимедійний Epson EB-X7
LCD ‒ 1 шт.

Іноземна мова для 
академічних цілей 
(нім.)

навчальна 
дисципліна

ОК 2.2 Іноземна 
мова для 

академічних цілей 
(німецька).pdf

6BnnzuZVf6d/6jJm
RXGRFH+sFrAq98+

h3AFp6MMyjWk=

Методичні матеріали, ноутбук 
зі встановленим програмним 
забезпеченням, ОС Windows; MS 
Word, PowerPoint.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

навчальна 
дисципліна

ОК 3. Академічна 
доброчесність та 
наукова етика.pdf

5aK5IFSo/YeGUhLJ
+jllAittOUDM8hfQ6

wyUmronn3k=

Методичні матеріали, ноутбук 
Essentiel Smart MOUV
1404-1; мультимедійний
проєктор Projector CP600;
хмарний сервіс MS Of ice 365
Education.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

навчальна 
дисципліна

ОК 4. Педагогічні 
основи професійно-

комунікативної 
компетентності.p

df

+Fh6gIjnU6ORCDxs
GoHTDu6qmVg3mfp

AphPcw2OPnoc=

Методичні матеріали, 
інтерактивна дошка
ePresenterEP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTEREP84T
‒ 1 шт., 2021 р.; ноутбук HP
Compag 6720 s ‒ 1 шт.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

навчальна 
дисципліна

ОК 5. Методологія 
соціокультурної 

аналітики.pdf

o6ijmowQFVPvNI2S
mJLJf28S+BhQ5cM

VAfGSD4ujTgM=

Методичні матеріали, маркерна 
дошка ‒ 1 шт., мультимедійне 
обладнання ноутбук ноутбук HP 
250 G7 (7QK67ES) 2020 р., 
телевізор Smart LCD TV – 1 
Samsung UE 43NU7192UXXH 
HDR, 4K, DVB-T2, (ефірне), DVB-C 
(кабельне) DVB-S2 (супутникове), 
HDMI, Інтернет і мультимедіа, 
LAN, WiFi, USB, 15W stereo 
(введення в експлуатацію – 2018 
р.).

Культурна 
антропологія

навчальна 
дисципліна

ОК 6. Культурна 
антропологія 

(1).pdf

e4gM6Ubo9j6FphtbA
uwNz7Dl7+ghCc8V2

dkKlXe3qgM=

Методичні матеріали, маркерна 
дошка ‒ 1 шт., мультимедійне 
обладнання  ноутбук HP 250 G7 
(7QK67ES) 2020 р., телевізор 
Smart LCD TV – 1 Samsung UE 
43NU7192UXXH HDR, 4K, DVB-T2, 
(ефірне), DVB-C (кабельне) DVB-
S2 (супутникове), HDMI, 
Інтернет і мультимедіа, LAN, 
WiFi, USB, 15W stereo (введення в 
експлуатацію – 2018 р.).

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

навчальна 
дисципліна

ОК 7. Актуальні 
проблеми 

української 
культури у 
світовому 

18JF2HChyNk3wYG
ULCEA4Ehkqiiv2lg9

92MRiT4V4tk=

Методичні матеріали, маркерна 
дошка ‒ 1 шт., мультимедійне 
обладнання ноутбук HP 250 G7 
(7QK67ES) 2020 р., телевізор 
Smart LCD TV – 1 Samsung UE 



контексті.pdf 43NU7192UXXH HDR, 4K, DVB-T2, 
(ефірне), DVB-C (кабельне) DVB-
S2 (супутникове), HDMI, 
Інтернет і мультимедіа, LAN, 
WiFi, USB, 15W stereo (введення в 
експлуатацію – 2018 р.).

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

навчальна 
дисципліна

ОК 8. Стратегії 
культурної 

політики 
глобальний, 
дежавний і 

регіональний.pdf

5VC0S4eHaAoJYqpy
mhElvP/DlpQ9HVsbl

sJ17xTqblg=

Методичні матеріали, маркерна 
дошка ‒ 1 шт., мультимедійне 
обладнання Samsung NP 30, 
відремонтований у 2021 р.,                            
телевізор Smart LCD TV – 1 
Samsung UE 43NU7192UXXH 
HDR, 4K, DVB-T2, (ефірне), DVB-C 
(кабельне) DVB-S2 (супутникове), 
HDMI, Інтернет і мультимедіа, 
LAN, WiFi, USB, 15W stereo 
(введення в експлуатацію – 2018 
р.).

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

ОК 9.Педагогічна 
практика.pdf

oKfGlks5WfBYurlX3
S6Lq8WRSTD8N8C

T0eorq1J/VeQ=

Методичні матеріали, маркерна 
дошка ‒ 1 шт., мультимедійне 
обладнання ноутбук HP 250 G7 
(7QK67ES) 2020 р., телевізор 
Smart LCD TV – 1 Samsung UE 
43NU7192UXXH HDR, 4K, DVB-T2, 
(ефірне), DVB-C (кабельне) DVB-
S2 (супутникове), HDMI, 
Інтернет і мультимедіа, LAN, 
WiFi, USB, 15W stereo (введення в 
експлуатацію – 2018 р.).

 
* 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

286827 Головей 
Вікторія 
Юріївна

Професор, 
Суміщення

Культури і 
мистецтв

Диплом 
доктора наук 
ДД 002682, 

виданий 
21.11.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ИT 008434, 
виданий 

22.08.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
039180, 
виданий 

04.07.1991, 
Атестат 

професора 
12ПP 010565, 

виданий 
30.06.2015

36 Педагогічна 
практика

Освіта:
Київський державний 
університет імені Т. Г. 
Шевченка, 1980, 
Спеціальність Історія, 
Кваліфікація: Історик, 
викладач історії та 
суспільствознавства з 
правом викладання на 
англійській мові.
Диплом спеціаліста з 
відзнакою
ЖВ-I №121873

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації за останні 
5 років:

Науково-методичне 
стажування, 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова,
кафедра 
культурології, 
01.03.2018-31.05.2018,
Довідка № 154
від 06.06.2018 р

Виконуються пп. 1, 6, 



7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 
пункту 38 Ліцензійних 
умов: 

П. 1:
Головей В. Міф та 
міфологічні нарації в 
сучасній 
медіакультурі: 
семіотичний аспект. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного ун-ту 
імені Лесі Українки. 
Філософські науки. 
2018. № 10 (383). С. 
23–28.
1. Головей В. 
Соціокультурні 
передумови 
становлення відеоарту 
в контексті розвитку 
медіатехнологій. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. № 
12 (396). С. 48–52.
2. Головей В. 
Особливості 
візуальної парадигми 
культури Ренесансу. 
Науковий вісник СНУ 
імені Лесі Українки. 
Філософські науки. 
Луцьк, 2019. № 13 
(397). С. 87–92. 
3. Головей В., 
Столярчук Н. 
Українські художні 
музеї та галереї в часи 
пандемії: новий досвід 
культурного 
менеджменту. 
Українська культура: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
2020. Вип. 35. С. 168–
174. (фахове видання 
категорії В) 
4. Головей В. Танець у 
міфоритуальному 
континуумі: 
культурно-
антропологічний  
аспект. Fine Arts and 
Cultural Studies,1, 
2021. 16–23.(фахове 
видання категорії В) 
doi: 
https://doi.org/10.3278
2/facs-2021-1-3
5. Golovei V. Social 
networks as a factor in 
the development of civil 
society in Ukraine / 
Viktoria Golovei, Andrii 
Kutsyk. European 
Journal of 
Transformation 
Studies, 2020, vol. 8, 
no. 1. (Web of Science 
Core Collection) 
6. Golovei V. Culture, 
Arts and Media During 
and Post the Covid-19 
Pandemic / Golovei V., 
Stolarchuk N., 
PrigodaT. European 



Journal of 
Transformation 
Studies, 2020, vol. 8, 
no. 8, supplement_1, 
55–81. (Web of Science 
Core Collection). 
7. Головей В.Ю., 
Ллоид-Маиер О.В. 
Медіа-мистецтво як 
феномен сучасної 
медіаультури. 
Українська культура: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
Випуск 41. 2022. С. 
60–64. (фахове 
видання категорії В)

П. 6:
1. Науковий керівник 
Гребенюка А. В. Тема 
дисертації «Міф у 
контексті сучасної 
масової культури», 
спеціальність 09.00.04 
– філософська 
антропологія, 
філософія культури. 
Захист відбувся на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Інституту 
філософії Д 26.161.02. 
(2019 р.).
2. Науковий керівник 
Михальчука А. О. 
Тема дисертації 
«Феномен 
криптографії в 
контексті розвитку 
європейської науки», 
спеціальність – 
09.00.09 – філософія 
науки. Захист відбувся 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Інституту 
філософії Д 26.161.01 
(2019 р.).
3. Науковий керівник 
Куцика А.Ю. Тема 
дисертації «Людина в 
інформаційному 
просторі соціальних 
мереж та 
месенджерів», 
спеціальність –033 – 
філософія. Захист 
відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 32.051.018 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (2021 
р.). Диплом ДР № 
004118 від 28 квітня 
2022 р.

П. 7:
Офіційний опонент 
доктор. дисертації 
Криворучка Ю.І. 
«Феномен 
сакрального у 
розвитку міст та 
територій (на досвіді 
України)», 
представлена на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 



архітектури за 
спеціальністю 18.00.01 
– теорія архітектури, 
реставрація пам’яток 
архітектури 
(05.06.2018 р.)

П. 8:
Головний редактор 
Наукового вісника 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Серія 
«Філософські науки» 
(2017- 2019 рр.)

П. 9:
1. Голова 
акредитаційної комісії  
з експертизи 
підготовки магістрів зі 
спеціальності 034 –
культурологія в 
Національному 
університеті 
«Острозька академія», 
листопад 2018 р.).
2. Член 
акредитаційної комісії 
з експертизи 
підготовки магістрів зі 
спеціальності 028 –
менеджмент 
мистецтва у 
Львівській 
національній академії 
мистецтв (січень 2019 
р.).

П. 11:
Науковий консультант 
Луцького художнього 
музею (філії 
Волинського 
краєзнавчого музею) 
Договір № 137У від 21 
грудня 2020 р.

П. 12:
Публікації:
1. Головей В.Ю. 
Символізація як 
універсальний спосіб 
опредмечування 
духовного у формах 
культури. Зб. 
матеріалів міжнар. 
науково-практичної 
конференції 
«Свідомість, мозок, 
мова: актуальні 
проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення» (Львів, 
19–20 квітня 2018 р.). 
Львів, 2018. С. 73–79.
2. Головей В. Ю. 
Философская 
антропология медиа: 
анализ 
методологических 
подходов. Актуальные 
проблемы мировой 
философии, развитие 
человека, его 
сознания, 
нравственности: мат-
лы ІІІ междунар. 
науч.-практ. конф. (16-
17 февраля 2018 г., 



Астана, Казахстан) в 
2-х тт. Астана : изд-во 
ЕНУ имени Л.Н. 
Гумилева, 2018. Т.1. С. 
93-102.
3. Головей В. Ю. 
Символізація і 
симуляція: концепти 
та художня практика. 
Символічні виміри 
візуальної культури. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Луцьк, Музей 
сучасного мистецтва 
Корсаків, 11-12 жовтня 
2019 р.). / редкол.: В. 
І. Панченко та ін. Київ 
: Видавництво 
«Міленіум», 2019. С. 
21-25.
4. Головей В. Ю. 
Феномен 
медіамистецтва в 
контексті сучасної 
візуальної культури. 
Мистецтво: 
метаморфози та 
дискурси : Art 
metamorphoses and 
discourses : Матеріали 
науково-практ. конф. 
(9-11 вересня 2021 р., 
НАКККіМ, м. Київ). 
Київ : ТОВ «Спринт-
Сервіс», 2021. С.22–
25.
5. Головей В. Ю. 
Цифровізація 
колекцій художніх 
музеїв і галерей: 
зарубіжний та 
український досвід. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Цифрові гуманітарні 
дослідження та 
цифрові 
трансформації у сфері 
культури» (Київ, 
24.06.2021). К. : 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
Драгоманова, 2021. С. 
15–18.
П. 13:
У 2018 р. викладала 
дисципліни 
«Audiovisual art» і 
«Media anthropology» 
англійською та 
польською мовами в 
обсязі 60 год. в 
Гуманітарно-
природничому 
університеті імені Яна 
Длугоша в м. 
Ченстохові, Польща.

П. 14:
Керівник постійно 
діючої студентської 
наукової проблемно-
дискусійної групи 
«Людина в просторі 
кіберкультури» (8 



осіб).

П. 19:
Член Львівського 
філософського 
товариства імені К. 
Твардовського (2017– 
2019 рр.). Посвідчення 
№112 від 24 жовтня 
2019 р.

101563 Столярчук 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005743, 
виданий 

09.02.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038616, 
виданий 

16.05.2014

21 Актуальні 
проблеми 
української 
культури у 
світовому 
контексті

Спеціальність Історія,
Кваліфікація: 
Викладач соціальних 
дисциплін та історії.
Диплом спеціаліста
ЛС № 001332

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації за останні 
5 років:
1. Національний 
університет 
«Києво-Могилянська 
Академія»,
кафедра 
культурології.
01.10.2019 р.-
31.12.2019 р.
Сертифікат № CSI-
213111-ISMA від 
31.07.2021 р.

2. Informacijas Sistemu 
Menedzmenta 
Augstskola (ISMA) 
Вища школа 
менеджменту 
інформаційних систем 
(Латвійська 
Республіка).
21.06 2021р.-
31.07.2021р. 
Сертифікат № CSI-
213111-ISMA від 
31.07.2021 р.
(Науково-педагогічне 
стажування на тему: 
«Досвід викладання 
дисциплін у галузі 
культури та мистецтва 
в Україні та країнах 
ЄС: традиції та нові 
підходи» за 
спеціальністю «034-
Культурологія» в 
обсязі 6 кредитів (180 
годин)
Публікації з 
дисципліни:
1. Головей В.Ю., 
Столярчук Н.М. 
Українські художні 
музеї та галереї в часи 
пандемії: новий досвід 
культурного 
менеджменту. 
Українська культура: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
Науковий збірник. 
Культурологія. 
Рівне:РДГУ. 2020. 
Випуск 35. С.168-174 
2. Golovei V., 
Stoliarchuk N., Prigoda 
T. Culture, Arts and 
Media During and Post 
the Covid-19 Pandemic. 
European Journal of 



Transformation 
Studies. 2020. Vol. 8, 
Supplement 1, p.55–81.
3. Столярчук Н. М. До 
питання вивчення 
українського 
авангарду в 
українській культурі у 
світовому контексті. 
Experience of teaching 
disciplines in the field 
of culture and art in 
Ukraine and EU 
countries: traditions 
and new approaches. 
June 21- July 31, 2021. 
Riga, Latvia. P. 47-53.
4. Столярчук Н. 
Український авангард: 
навч. посіб. Вид. 2-ге, 
змін. та доп. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2021. 176 
с. 

Виконуються пп. 3, 4, 
10, 11, 12, 14, 19  
пункту 38 Ліцензійних 
умов:

П. 3:
Столярчук Н. 
Український авангард: 
навч. посіб. Вид. 2-ге, 
змін. та доп. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2021. 176 
с. 

П. 4:
1. Столярчук Н. 
Естетика та 
культурологія 
мистецтва: методичні 
рекомендації до курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2020. 28 с.
2. Столярчук Н. 
Етнокультурологія: 
методичні 
рекомендації до курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2020.32 с.
3. Столярчук Н. 
Культура Америки: 
методичні 
рекомендації до курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк,  
2020. 32 с.
4. Столярчук Н. 
Первісна культура: 
методичні 
рекомендації до курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк,  
2021. 40 с.
5. Столярчук Н. 
Молодіжні 
субкультури: 
методичні 
рекомендації до курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 28 с.

П. 10:
Член Експертної ради 
Міжнародної премії 
імені Івана Франка 
(березень-квітень 
2020 р., березень-
квітень 2021 р.)  
Наявний Сертифікат 
Експертної ради 
Міжнародної премії 



імені Івана Франка, 
виданий 2021 р. (без 
номеру)

П. 11:
Наукове 
консультування у 
Музеї Сучасного 
Українського 
Мистецтва Корсаків з 
приводу організації 
конференцій і 
виставок (з 2018 р.) 
Договір про 
співпрацю 133 У від 28 
грудня 2020 року

П. 12:
Дискурс символу у 
теоретичній та 
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(Міжнародне науково-
практичне 
післядипломне 
стажування на тему : 
Навчання та 
дослідження в 
сучасному 
університеті : 
проблеми, рішення та 
перспективи)
Публікації з 
дисципліни:
1. Шостак В. М. Участь 
держави в культурних 
процесах : досвід США 
і України . Культура і 
сучасність : альманах. 
Київ : Міленіум, 2018.  
№ 1. С. 44–48.
2. Шостак В. М. 
Культура України і 
Канади : досвід 
самоусвідомлення і 
стратегії діяльності. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
Філософські науки. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2019. № 13 (397). С.71-
78.
3. Шостак В. М. 
Стратегічні 
перспективи розвитку 
української культури 
.Матеріали v 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  
«Актуальні проблеми 
розвитку українського 
мистецтва : 
культурологічний, 
мистецтвознавчий, 
педагогічний 
аспекти» (29 травня 
2020 р.). Луцьк, СНУ 
ім. Лесі Українки. 
2020. С.141-144.
4. Шостак В. М. 
Стратегії управління і 
діяльності в контексті 
збереження 
культурної спадщини. 
Fine Arts and  Cultural  
Studies,1, 2021. С.43–
49.

Виконуються пп.  1, 4, 
11, 12, 14, 15, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов:

П. 1:



1. Шостак В. М. Участь 
держави в культурних 
процесах : досвід США 
і України. Культура і 
сучасність: альманах. 
Київ.: Міленіум, 2018. 
№ 1. С. 44–48.
2. Шостак В. М. 
Соціокультурні 
особливості 
українського 
менталітету : вплив 
Заходу і Сходу. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
Філософські науки.  
Луцьк: Вежа-Друк, 
2018. № 11 (384). С.85-
90.
3. Шостак В. М. 
Культура України і 
Канади : досвід 
самоусвідомлення і   
стратегії діяльності. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
Філософські науки.  
Луцьк: Вежа-Друк, 
2019. № 13 (397).  
С.71-78.
4. Шостак В. М. 
Культура України 
неолітичного часу та її 
особливості на Волині 
.Культура України : 
зб. наук. пр. Харків : 
ХДАК, 2020. Вип. 69. 
С. 71-80.
5. Шостак В. М. 
Культурно-моральні 
цінності еліти в 
трактуванні В. К. 
Липинського . 
Науковий збірник 
Українська культура : 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет. Рівне, 
2020. Випуск 35. С.50-
57. 
6. Шостак В.М., 
Бондарук С.О. 
Проблеми 
ідентичності і ролі 
культури в 
модернізаційних 
процесах України та 
світу. Науково-
теоретичний альманах 
«Грані».  Дніпро, 
2020. Том 23, №11. 
С.5-13.
7. Шостак В. М. Нова 
соціокультурна 
реальність України та 
світу: особливості та 
подальші 
перспективи. 
Культурологічна 
думка. Збірник 
наукових праць 
Інституту 



культурології. Київ, 
2021. Том 19, №1. 
С.117-123. 
8. Шостак В. 
М.Стратегії 
управління і 
діяльності в контексті 
збереження 
культурної спадщини. 
Fine  Arts  and  Cultural  
Studies,1, 2021. С.43–
49.
9. Шостак В., Франчук 
М. Феномен 
хореографічного 
мистецтва в системі 
духовної культури 
України. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук. Міжвузівський 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Випуск 
53.Том 2, 2022. С.120-
125.

П. 4:
1. Шостак  В. М. 
Культура Волині : 
методичні 
рекомендації до курсу  
. Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 35 с.
2. Шостак  В. М. 
Культурно-краєзнавча 
практика: методичні 
рекомендації до курсу 
. Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 40 с
3. Шостак В. М. 
Українська культура в 
європейському 
контексті: методичні 
рекомендації до курсу 
. Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 28 с.

П.11:
Наукове 
консультування 
співробітників 
Державного історико-
культурного 
заповідника у м. 
Луцьку з питань 
культури України і 
Волині та з проблем  
управління 
культурними 
процесами (2017-2021 
рр.) Договір № 3У від 
02.02.2021 р. 

П. 12:
Публікації:
1. Шостак В. М. 
Молодіжні культури 
України: нові форми, 
семіотичні коди та 
цінності. Філософські 
пошуки, вип.1(11) 
2020. Філософські та 
культурологічні 
дослідження. Львів : 
ННВК «АТБ», 2019.  
С.94-105.
2. Шостак В. М. 
Філософсько-



культурологічне 
пізнання світу: 
компетенції 
старшокласників і 
молоді. 
Інтелектуально-
духовний розвиток 
особистості школяра в 
умовах інноваційного 
освітнього 
середовища. 
Узагальнюючий етап 
дослідно-
експериментальної 
роботи. Збірник 
матеріалів. Луцьк, 
2021. С.363-371
3. Шостак В. М. Луцьк 
– місто культури і 
творчості . Актуальні 
проблеми розвитку 
культури, мистецтва 
та освіти. Збірник 
матеріалів. Наукові 
читання. Луцьк, 2020.  
С.102-104
4. Шостак В. М. 
Стратегічні 
перспективи розвитку 
української культури. 
Актуальні проблеми 
розвитку українського 
мистецтва: 
культурологічний, 
мистецтвознавчий, 
педагогічний аспекти: 
матеріали V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  (29 
травня 2020 р.). 
Луцьк, СНУ імені Лесі 
Українки. 2020. С.141-
144.
5. Шостак В. М. В. К. 
Липинський про 
культурні цінності як 
основу формування 
еліти, громадянина і 
церкви. XIX читання 
пам’яті В. 
Липинського: 
матеріали науково-
практичної 
конференції (10 квітня 
2020 р.). Волинський 
музейний вісник: 
наук. зб.: Вип. 10. 
Луцьк, 2020. С.153-
157.
6. Шостак В.М. 
Соціокультурні 
особливості та 
стратегії управління 
українською освітньо-
гуманітарною сферою 
у сучасних умовах. 
Культура та освіта 
рівні взаємодії та 
способи 
взаємопроникнення. 
Матеріали 
Всеукраїнського (з 
міжнародною участю) 
нуково-педагогічного 
Круглого 
столу.м.Луцьк, 2021. 
С57-64
7. Шостак В.М. 
Українська культура в 
системі освіти ї 



стратегій управління 
державою. 
Світоглядна освіта 
молоді філософський 
та психолого-
педагогічний аспекти. 
Матеріали 
міжнародної 
конференції. Збірник 
наукових праць. 
Луцьк, 2022. С.202-
207.
Виступи:
Волинське 
телебачення. 
Передача «Схід і Захід 
разом», тема «Вплив 
регіональних культур 
на війну на Сході» 
(жовтень, 2018 р.).
 
П. 14:
Керівник постійно 
діючої студентської 
наукової проблемної 
групи «Українське 
суспільство і держава 
в нових геополітичних 
умовах : 
соціокультурний 
контекст» (18 осіб)

П. 15:
1. Науковий керівник 
учнів «ЛНВК № 9 
Луцької міської ради», 
які зайняли призові 
місця на 
Всеукраїнських 
турнірних змаганнях з 
філософії:
- Гаврилюк Юлія, I 
місце, 2018 р.
- Козуб Дарина, II 
місце, 2018 р.
- Козак Марія, II 
місце, 2019 р.
2. Науковий керівник 
Терпіль Анастасії, яка 
зайняла 2 місце на 
обласному конкурсі 
МАН, тема наукової 
роботи, «Щастя як 
категорія моральної 
свідомості’», 2018 р.
3. Науковий керівник 
Чурікової Тетяни, яка 
зайняла 1 місце на 
обласному конкурсі 
МАН, тема «Категорії 
добра і зла в 
моральному житті 
людини», 2018 р.
4. Науковий керівник 
Хомутинкіної Євгенії, 
яка зайняла 3місце на 
обласному конкурсі 
МАН, тема 
«Особливості 
міфології як 
соціокультурного 
явища», 2020 р.
5. Науковий керівник 
наукової роботи 
учениці школи № 9 
Ленцової Катерини, 
тема «Релігійно-
церковні цінності у 
трактуванні В. 
Липинського та 
сучасна політична 



еліта України», 1 місце 
на міському конкурсі-
захисті науково-
дослідницьких робіт у 
м. Луцьку (22 грудня, 
2020 року).

П. 19:
Член Національної 
спілки краєзнавців 
України (Волинська 
організація) (з 2019 р. 
по т. ч.) Посвідчення 
3097 від 16.10.2019 р.

П. 20:
1. Вчитель історії та 
суспільствознавчих 
дисциплін НВК № 9 
м. Луцька (2012 -2020 
рр.).
2. Вчитель історії та 
суспільствознавчих 
дисциплін НВК 
«Гімназія № 14» м. 
Луцька (2013-2018 
рр.).
3. Керівник наукового 
гуртка «Невідомі 
сторінки української 
історії і культури» 
учнів старших класів 
НВК № 9 м. Луцька 
(2015-2020 рр.)
4. Керівник наукової 
групи НВК «Гімназія 
№ 14» м. Луцька 
(2015–2020 рр.).
5.  Лектор: у 2016-
2020 рр. прочитав 35 
науково –
публіцистичних 
лекцій з проблем  
розвитку гуманітарної 
освіти в Україні для 
науково-педагогічних 
працівників, учнів 
старших класів, 
представників 
громадськості в 
навчальних закладах 
м. Луцька та 
Волинської області.

88922 Пріма Раїса 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри-
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Педагогічної 
освіти та 

соціальної 
роботи

Диплом 
доктора наук 
ДД 009036, 

виданий 
26.01.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012469, 
виданий 

13.06.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000455, 
виданий 

27.04.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 008103, 

виданий 
26.10.2012

34 Педагогічні 
основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Освіта:
1. Запорізьке 
педагогічне училище, 
1978 р., 
Викладання в 
початкових класах 
загально-
освітньої школи, 
вчитель початкових 
класів
(АТ № 579241)

2. Київський ордена 
Леніна державний 
університет ім. Т. Г. 
Шевченка, 
1983 р., Російська 
мова і література, 
викладач російської 
мови та літератури 
(ЗВ № 807799)

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації за останні 
5 років:



1. International skills 
development (the 
webinar),  Lublin, 
republic of Poland. 
31.08.2020 р.– 
07.09.2020 р. 
Сертифікат ES № 
0879/ 2020 від 
07.09.2020 р.
2. 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, підвищення 
кваліфікації за 
програмою V 
Міжнарод
ної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: 
європейський і 
національний вимір» 
(12-15.10.2020 р.). 
Сертифікат № 135 від 
15.10.2020 р.
3. Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
соціальної роботи та 
педагогіки вищої 
школи, підвищення 
кваліфікації на 
науково-методичному 
семінарі 
«Реформування вищої 
освіти: європейські 
орієнтири та 
вітчизняні реалії» 
(17.05-28.05.2021 р.). 
Сертифікат № 105 
серія н/с від 
28.05.2021 р.
4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково-
педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти 
«Академічна 
доброчесність при 
підготовці магістрів та 
здобувачів доктора 
філософії (phd) в 
країнах 
Європейського союзу 
та Україні» 
(м. Люблін, 
Республіка Польща), 
(14.02-21.02.2022 р.). 
Сертифікат ES № 
95741 від 21.02.2022 р.
Публікації з 
дисципліни:
1. Пріма Р. М., Пріма 
Д. А. Реформування 
вищої освіти в Україні: 
тенденції та 
перспективи. Наукові 
записки. Серія: 
Педагогічні науки. 
Кропивницький : РДВ  
ЦДПУ ім. В. 
В.Винниченка. 
Вип.190. 2020. С.34-38 
Index Copernicus.
2. Пріма Р. М., Козак 



А. В. Зміст 
формування 
готовності до 
міжкультурної 
комунікації майбутніх 
фахівців із 
міжнародних 
відносин. Innovative 
pathway for the 
development of modern 
philological sciences in 
Ukraine and EU 
countries : Collective 
monograph. Vol. 2. 
Riga, Latvia : Baltija 
Publishing, 2021. С. 211 
– 231. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-031-5-
35.
3. Пріма Р. М., Пріма 
Д. А., Десятник К. В. 
До питання 
формування 
професійно-
комунікативної 
компетентності 
майбутнього педагога. 
Педагогічні науки: 
теорія. Історія, 
інноваційні 
технології. 2022. № 3 
(117). С. 96-100. Index 
Copernicus.

Виконання пп. 1, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 14, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов:

П. 1: 
1. Prima Raisa. 
Formation of Media 
Educationak Skills of a 
Future Teacher in the 
Professional Training / 
O. Semenog, O. 
Semenikhina, P. 
Oleshko, O. Varava, R. 
Pykaliuk. Revista 
Românească pentru 
Educaţie 
Multidimensională. 
2020. Volume 12. Issue 
3. P. 219-245. (WOS)
2. Potapchuk Tetiana, 
Prima Dmutro, Prima 
Raisa, Kozak Alla, 
Pukas Ivanna, Tushko 
Klavdiia. Motivation of 
students’ professional 
self-determination in 
the process of 
professional 
preparation in higher 
education institutions 
of ukraine: empirical 
experience. Laplage em 
Revista (International). 
Vol.7, n.Extra B, May – 
Aug. 2021. Р. 111-124. 
(WOS)
3. Пріма Р. М., Єлова 
Т. А. Інформаційно-
комунікаційні 
технології як знаряддя 
підготовки 
майбутнього вчителя 
початкової школи до 
професійного 
самовизначення. 



Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Серія 
Педагогіка, 
психологія, філософія 
/ Редкол.: С. М. 
Ніколаєнко (відп. ред) 
та ін. К. : Міленіум, 
2018. Вип. 291. С. 242–
247. Index Copernicus
4. Пріма Р. М., 
Остапйовська І. І., 
Пріма Д. А. Феномен 
інформаційної 
діяльності сучасного 
вчителя початкової 
школи. Балканско 
научно обозрение. 
2020. Т 4. № 1(7). С. 
33–36. URL : 
https://balkan-sci-
review.com
5. Пріма Р. М., Пріма 
Д. А. Проєктна 
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Н. П. Карпчук, Н. І. 
Романюк та ін.]; за 
ред. А. О. Бояра, С. В. 
Федонюка. Київ : ФОП 
Маслаков, 2020. С. 
39–63.

П.4:
Робочі навчальні 
програми курсів 1. 
Методологія 
міжнародних 
економічних 
досліджень 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
16481) 
2. Міжнародна 
економічна інтеграція 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
16479). 
3. Організація бізнесу 



і конкурентна 
розвідка(https://evnui
r.vnu.edu.ua/handle/12
3456789/15413). 
4. Вступ до фаху 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
16491). 
5. Актуальні проблеми 
сучасної економічної 
аналітики 
(https://evnuir.vnu.edu
.ua/handle/123456789/
15411). 

П.7: 
Член спеціалізованої 
вченої ради K 
32.051.06 з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна економіка 
та 08.00.08 – гроші, 
фінанси та кредит.

П.8: 
1. Член редколегії 
журналу 
«Економічний 
часопис СНУ імені 
Лесі Українки» 
(https://echas.vnu.edu.
ua/index.php/echas/ab
out/editorialTeam) 
2016 р. – дотепер.
2. Член редколегії 
журналу «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 
(https://relint.vnu.edu.
ua/index.php/relint/ab
out/editorialTeam) 
2017 р. – дотепер.

П.10: 
1) Проєкт «Кафедра 
Жана Моне «Студії ЄС 
у ВНУ імені Лесі 
Українки» програми 
ЄС «Еразмус+», 
координатор проєкту, 
2019–2022 рр. 
(https://eenujeanmonn
et.wordpress.com/). 
2) Проєкт «Ініціатива 
Академічної 
доброчесності та 
якості освіти –
Academic IQ», 
Американські ради з 
міжнародної освіти в 
Україні за сприяння 
Посольства США в 
Україні, Міністерства 
освіти і науки України 
та Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти України, 



учасник проєктної 
команди від ВНУ імені 
Лесі Українки, з 2020 
р. 
(https://ra.vnu.edu.ua/
akademichna_dobroche
snist/academic-iq/).

П.13: 
ОК Міжнародна 
економічна інтеграція 
(2-й курс ОПП 
Міжнародні 
економічні відносини, 
факультет 
міжнародних відносин 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2019/2020, 
2020/2021 та 
2021/2022 н. р. (64 
аудиторні години)); 
ОК Вступ до фаху 
(ОПП Міжнародні 
економічні відносини, 
факультет 
міжнародних відносин 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2019/2020, 
2020/2021 та 
2021/2022 н. р. (64 
аудиторні години)).

П.14: 
Керівництво постійно 
діючою студентською 
проблемною групою 
«Сучасні моделі 
міжнародної 
економічної 
інтеграції» (8 
студентів).

П.19: 
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українська асоціація 
європейських студій» 
(УАЄС)» (з 2019 р.).

349569 Пасик 
Людмила 
Адамівна

Доцент, 
Суміщення

Іноземної 
філології

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030502 
Німецька мова 
та література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039651, 
виданий 

13.12.2016, 
Атестат 

доцента AД 
009557, 
виданий 

01.02.2022

16 Іноземна мова 
для 
академічних 
цілей (нім.)

Освіта:
Волинський
державний 
університет імені Лесі 
Українки, 1999 р.,
Німецька мова та 
література,
філолог, викладач 
німецької мови та 
літератури і 
англійської мови
(ВС № 11653298).

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації за останні 
5 років:
1. Науково-практичне 
стажування у Гете-
Інституті м. Берлін, 
Німеччина, «Kult- un 
(сертифікат F № 
2022/17 від 17.06.2022 
р.)
2. Стажування у 
Національно
му університеті 
«Острозька академія» 
в рамках роботи 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції 
«Лінгвосоціокультурні
аспекти комунікації» 
(60 год.), сертифікат 
№ СП 551 від 
21.10.2021 р.
3. Підвищення 
кваліфікації для 
викладачів закладів 
вищої освіти та 
вчителів в 
 рамках роботи 
онлайн-конференції 
«10. DaFWEBKON 
2021: Deutsch – klug 
kombiniert» (30 год.), 
сертифікат
від 08.03.2021 р.
4. Стажування в 
рамках роботи 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції  в 
Університеті Ка-
Фоскарі, м. Венеція, 
Італія, «Філологічні 
науки, міжкультурна 
комунікація і 
перекладознавство: 
теоретичні і практичні 
аспекти» (15 год.), 
сертифікат № FC-
2627085-CAF
від 27.02.2021 р.
5. Закордонне 
науково-педагогічне 
стажування від Гете-
Інституту Берлін 
«Fortbildungssommer 
2020: digital – Sprache, 
Landeskunde und 
kulturelles Lernen 
intensiv digital» (40 
год.), сертифікат від 
24.10.2020 р.
6. Науково-
педагогічне 
стажування від Гете-
Інституту «Virtueller 
Treffpunkt für 
Stipendiat*innen 
2020» (10 год.), 
сертифікат від 
29.05.2020 р.
7. Підвищення 
кваліфікації для 
викладачів закладів 
вищої освіти та 
вчителів онлайн від 
Goethe-Institut,
DW, ÖIF
 в рамках роботи 
онлайн-конференції 
«9. DaFWEBKON 
2020: Mehr Sprachen – 
mehr Medien» (30 
год.), сертифікат від 
10.03.2020 р.
8. Науково-
педагогічне 
стажування від 
Німецької служби 
академічних обмінів ,
СНУ імені Лесі 
Українки для 
викладачів на тему 
«Sprach- und 
Kulturvermittlung 
durch interkulturelle 
deutschsprachige 
Literatur» (30 год), 



сертифікат від 
06.12.2019 р.
9. Стажування в 
рамках участі у 
конгресі від Гете-
Інституту та МОН 
України «Навчання та 
наука в епоху 
цифрових технологій» 
(12 год.), сертифікат 
від 16.11.2019 р.
10. Науково-
педагогічне 
стажування в рамках 
програми мобільності 
для викладачів 
ERASMUS+ в 
університеті міста 
Фехта (Німеччина) (15 
год.), сертифікат 
від 03.04.2019 р
11.Підвищення 
кваліфікації для 
викладачів вищих 
учбових закладів та 
вчителів онлайн від 
Goethe-Institut,
DW, ÖIF в рамках 
роботи онлайн-
конференції «8. 
DaFWEBKON 2019: 
Deutsch digital – von 
Anfang an» (29 год.), 
сертифікат від 
10.03.2019 р.
12. Стажування у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістичного 
семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства» (54 
год.), сертифікат, 
серія н/к № 223/18, 
виданий у червні 2018 
р.
Публікації з 
дисципліни:
1. Yashchyk N., Tsaryk 
O., Sokol M., Ladyka O., 
Pasyk L., Rys L., 
Shtokhman L. 
Axiological aspect of 
modern german 
ethnosymbols in 
teaching german 
language. Revista 
EntreLinguas, 
Araraquara : V. 7, n. 
esp.3, p. e021063, 2021. 
DOI: 
10.29051/el.v7iesp.3.157
34 (Web of Science)
2. Пасик Л. А., Рись Л. 
Ф. Конвергентна 
стратегія вибору 
партнера та тактики її 
реалізації (на 
матеріалі оголошень з 
рубрики 
«знайомства» та 
анкетних даних із 
сайтів знайомств). 
Актуальні питання 
іноземної філології: 
наук. журн. / редкол.: 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 



та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2018. № 8. С. 237–242. 
http://doi.org/10.5281/
zenodo.1288348
3. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Семантичні типи 
контамінованих 
лексичних одиниць 
сучасної німецької 
мови. Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія Філологія. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2018. Вип. 4 
(72), грудень. С. 109–
112. 10.25264/2519-
2558-2018-4(72)-109-
112
4. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Відонімне 
словоскладання у 
сучасній німецькій 
мові. Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія Філологія. 
Острог : Вид во 
НаУОА, 2019. Вип. 
7(75), жовтень. С. 7–
10. 10.25264/2519-
2558  2019 7(75) 7 10
5. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Форми та методи 
міжкультурного 
тренінгового 
навчання. Нова 
філологія. Збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
№ 80. Том 2. С. 175–
181. 
https://doi.org/10.2666
1/2414-1135-2020-80-
2-27 
6. Пасик Л., Рись Л., 
Стернічук В. 
Актуалізація концепту 
PARTNER у 
німецькому 
віртуальному 
політичному дискурсі. 
Науковий вісник 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича. 
Германська філологія 
/ редкол. : І. М. 
Осовська (гол. ред.) та 
ін. Чернівці : Рута, 
2021. Вип. 831–832. C. 
259–273. 
https://doi.org/10.3186
1/gph2021.831-
832.259-273 
7. Бондарчук О. Ю., 
Пасик Л. А., Рись Л. Ф. 
Особливості 
формування 
міжкультурної 
компетентності на 
заняттях із німецької 
мови. Актуальні 
питання гуманітарних 



наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
Вип. 37. Том 1. С. 190–
196. 
https://doi.org/10.2491
9/2308-4863/37-1-30 
8. Rys L. F., 
Bondarchuk O. Y., 
Pasyk L. A. 
Angleichung der 
Neuanglizismen an das 
System der deutschen 
Gegenwartssprache. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
№ 50. Т. 1. С. 107–111. 
https://doi.org/10.3284
1/2409-1154.2021.50-
1.25
9. Rys L. F., Pasyk L. A., 
Bondarchuk O. Yu. 
Ausbau des Deutschen 
Wortschatzes durch 
Entlehnung. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія Філологія. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2022. Вип. 
13(81). С. 252–258. 
DOI: 10.25264/2519-
2558-2022-13(81)-252-
258. 
10. Пасик Л., Рись Л., 
Бондарчук О. 
Дискурсивні 
конфігурації концепту 
KRIEG у 
німецькомовному 
інтернет-дискурсі. 
Актуальні питання 
іноземної філології. 
Збірник наукових 
праць. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. 
Вип. 16. С. 179–185, 
DOI: 10.32782/2410-
0927-2022-16-26.

Виконуються пп. 1, 4, 
8, 10, 12, 14, 15, 19, 20 
пункту 38 Ліцензійних 
умов:

П.1:
1. Пасик Л. А., Рись Л. 
Ф. Конвергентна 
стратегія вибору 
партнера та тактики її 
реалізації (на 
матеріалі оголошень з 



рубрики 
«знайомства» та 
анкетних даних із 
сайтів знайомств). 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2018. № 8. С. 237–242. 
http://doi.org/10.5281/
zenodo.1288348
2. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Семантичні типи 
контамінованих 
лексичних одиниць 
сучасної німецької 
мови. Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія Філологія. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2018. Вип. 4 
(72), грудень. С. 109–
112. DOI : 
10.25264/2519-2558-
2018-4(72)-109-112 
3. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Відонімне 
словоскладання у 
сучасній німецькій 
мові. Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія Філологія. 
Острог : Вид во 
НаУОА, 2019. Вип. 
7(75), жовтень. С. 7–
10. DOI : 
10.25264/2519-2558 
2019 7(75) 7 10 
4. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Форми та методи 
міжкультурного 
тренінгового 
навчання. Нова 
філологія. Збірник 
наукових праць. 
Запоріжжя : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
№ 80. Том 2. С. 175–
181. DOI : 
https://doi.org/10.2666
1/2414-1135-2020-80-
2-27 
5. Пасик Л., Рись Л., 
Стернічук В. 
Актуалізація концепту 
PARTNER у 
німецькому 
віртуальному 
політичному дискурсі. 
Науковий вісник 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича. 
Германська філологія 
/ редкол. : І. М. 
Осовська (гол. ред.) та 
ін. Чернівці : Рута, 
2021. Вип. 831–832. C. 
259–273. DOI :  
https://doi.org/10.3186
1/gph2021. 831-
832.259-273 



6. Стернічук В. Б., 
Літкович Ю. В., Пасик 
Л. А. Множинна 
природа авторського 
«Я» у текстах Уве 
Йонсона. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
№ 48. Т. 3. С. 35–38. 
DOI :  
https://doi.org/10.3284
1 /2409-1154.2021.48-
3.8 
7. Бондарчук О. Ю., 
Пасик Л. А., Рись Л. Ф. 
Особливості 
формування 
міжкультурної 
компетентності на 
заняттях із німецької 
мови. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук : міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
Вип. 37. Том 1. С. 190–
196. DOI : 
https://doi.org/10.2491
9/2308-4863/37-1-30 
8. Yashchyk N., Tsaryk 
O., Sokol M., Ladyka O., 
Pasyk L., Rys L., 
Shtokhman L. 
Axiological aspect of 
modern german 
ethnosymbols in 
teaching german 
language. Revista 
EntreLinguas, 
Araraquara: v. 7, n. 
esp.3, p. e021063, 2021. 
DOI: 
10.29051/el.v7iesp.3.157
34 (Web of Science)
9. Rys L. F., 
Bondarchuk O. Y., 
Pasyk L. A. 
Angleichung der 
Neuanglizismen an das 
System der deutschen 
Gegenwartssprache. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
№ 50. Т. 1. С. 107–111. 
DOI: 
https://doi.org/10.3284
1/2409-1154.2021.50-
1.25
10. Бондарчук О. Ю., 
Лисецька Н. Г., Пасик 
Л. А. Переклад як 



трансфер культури 
(художній, науково-
технічний та медіа-
дискурс). Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія Філологія. 
Острог : Вид во 
НаУОА, 2021. Вип. 
12(80). С. 126–130. 
DOI : 10.25264/2519-
2558-2021-12(80)-126-
130 
11. Rys L. F., Pasyk L. 
A., Bondarchuk O. Yu. 
Ausbau des Deutschen 
Wortschatzes durch 
Entlehnung. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія Філологія. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2022. Вип. 
13(81). С. 252–258. 
DOI: 10.25264/2519-
2558-2022-13(81)-252-
258 
12. Пасик Л., Рись Л., 
Бондарчук О. 
Дискурсивні 
конфігурації концепту 
KRIEG у 
німецькомовному 
інтернет-дискурсі. 
Актуальні питання 
іноземної філології. 
Збірник наукових 
праць. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. 
Вип. 16. С. 179–185, 
DOI:10.32782/2410-
0927-2022-16-26.

П.4:
1. Застровська С. О., 
Пасик Л. А., Зубач О. 
А., Застровський О. А. 
Загальне 
мовознавство : 
збірник тестових 
завдань. Луцьк : Вежа-
Друк, 2019. 80 с.
2. Рись Л. Ф. Пасик Л. 
А. Електронний курс 
навчальної 
дисципліни «Друга 
іноземна мова 
(німецька). Частина 
1», рекоменд. науково-
методичною радою 
університету для 
використання у 
навчальному процесі з 
19.12.2019 р. по 
19.12.2023 р. 
(протокол № 4 від 
18.12.2019 р.). URL : 
http://194.44.187.60/m
oodle/course/view.php?
id=708
3. Практикум з 
перекладу (Praktikum 
in der Translation) : 
навч.-метод. посіб. 
для студ. вищ. навч. 
закл. / О. А. 



Застровський, С. О. 
Застровська, О. А. 
Зубач, Л. А. Пасик. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). Об’єм 
даних 2,90 Мб. ISBN 
978-966-940-365-0
4. Тестові завдання до 
фахового іспиту з 
німецької мови для 
вступу в магістратуру : 
навч.-метод. реком. / 
Бєлих О. М., Близнюк 
Л. М., Бондарчук О. 
Ю. та ін. Луцьк : Вежа-
Друк, 2021. 104 с.
5. Wort & Satz A1 : 
навч.-метод. реком. / 
О. Ю. Бондарчук, Л. А. 
Пасик, Л. Ф. Рись та 
ін. Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 80 с.
6. Пасик Л. А., Рись Л. 
Ф., Бондарчук О. Ю. 
Практикум з 
граматики німецької 
мови: Іменник : навч.-
метод. реком. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2021. 44 с.
7. Пасик Л. А., 
Шепшелей С. А. 
Лінгвокраїнознавство 
Німеччини : збірник 
тестових завдань. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 40 с.
8. Translation: 
Wissenswertes : навч.-
метод. реком. / Зубач 
О. А. , Пасик Л. А. , 
Бєлих О. М., 
Бондарчук О. Ю. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 72 с.
9. Пасик Л. А., 
Шепшелей С. А. 
Практикум з 
граматики німецької 
мови : Дієслово : 
навч.-метод. реком. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. 124 с.
10. Begegnungen mit 
der deutschen Sprache. 
Teil I : метод. 
рекомендації / Л. А. 
Пасик, О. Ю. 
Бондарчук, Т. П. 
Семенюк, М. П. 
Лозицька. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2022. 174 
с.
11. Begegnungen mit 
der deutschen Sprache. 
Teil II : метод. 
рекомендації / Т. П. 
Семенюк, О. Ю. 
Бондарчук, Л. А. 
Пасик, М. П. 
Лозицька. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2022. 125 
c.

П.8:
Член редколегії 
наукового журналу 
«Актуальні питання 
іноземної філології», 
категорія Б, наказ 
Міністерства освіти і 



науки України № 1290 
від 30.11.2021 р.

П.10:
Участь у 
міжнародному проєкті 
Європейського Союзу 
«Erasmus+ Програма 
мобільності з 
країнами-
партнерами» у рамках 
обміну викладачами в 
університеті м. Фехта, 
Німеччина, березень 
2019 р.

П.12: 
1. Рись Л. Ф., Пасик Л. 
А. Неологізми 
німецької мови у час 
коронакризи. 
Кременецькі 
компаративні студії : 
[науковий часопис / 
ред.: Д. Чик, О. 
Пасічник]. 2020. Вип. 
Х. С. 289–299.
2. Пасик Л. А., Рись Л. 
Ф. Тактики реалізації 
превентивної стратегії 
вибору партнера (на 
матеріалі 
німецькомовного 
віртуального 
дискурсу). Philological 
sciences, intercultural 
communication and 
translation studies: 
theoretical and 
practical aspects. 
International Scientific 
and Practical 
Conference. February 
26-27, 2021. Vol. 1. 
Venice, Italy : Iespiests 
SIA «Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2021. P. 185–189. DOI : 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-039-1-
47
3. Пасик Л. А. 
Об’єктивація концепту 
CORONAVIRUS у 
німецькому Інтернет-
дискурсі. Актуальні 
проблеми іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні аспекти: 
зб. матеріалів ІV 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
Інтернет-конференції, 
14 квітня 2021 р., 
Луцький 
національний 
технічний університет. 
Луцьк : Відділ іміджу 
та промоції Луцького 
НТУ, 2021. C. 203–207.
4. Пасик Л. Мартін 
Зутер як представник 
сучасної швейцарської 
літератури. Сучасні 
тенденції розвитку 
лінгвістики та 
лінгводидактики : 
Збірник матеріалів ІІ 



Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (12 
травня 2021 р.). Рівне : 
НУВГП, 2021. C. 77–
80.
5. Пасик Л. А. 
Лінгвокраїнознавчий 
матеріал на занятті з 
німецької мови. 
Topical issues of 
modern science, society 
and education. 
Proceedings of the 3rd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC–Sci-
conf.com.ua. Kharkiv, 
Ukraine. 2021. Pp. 
837–841. 
6. Пасик Л. А. 
Медіапереклад: 
загальна 
характеристика. 
Пріоритетні шляхи 
розвитку науки : 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
12-13 жовтня 2021 
року. Київ : МЦНіД, 
2021. С. 34–36. 
7. Пасик Л. А. 
Вербалізація концепту 
KRIEG у 
німецькомовному 
газетному тексті. 
Applied Linguistics-3D: 
Language, IT, ELT: 
International Scientific 
and Practical 
Conference (May 12-13, 
2022) Zhytomyr : 
Zhytomyr Polytechnic 
State University, 2022. 
Рp. 32–34.
8. Пасик Л. 
Стереотипи у 
німецькомовному 
медіа-дискурсі. 
Сучасні тенденції 
розвитку лінгвістики 
та лінгводидактики : 
збірник матеріалів ІІI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (11 
травня 2022 р.). 
[Електронне 
видання]. Рівне : 
НУВГП, 2022. С. 75-
78.
9. Пасик Л., Цвєткова 
В. Диференційні 
ознаки епістолярних 
романів Й. В. Гете і Д. 
Глаттауера. Сучасні 
тенденції розвитку 
лінгвістики та 
лінгводидактики : 
збірник матеріалів ІІI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (11 
травня 2022 р.). 
[Електронне 
видання]. Рівне : 
НУВГП, 2022. С. 78-
81.
10. Терлецька І., 



Пасик Л. Нікнейм як 
спосіб вираження 
власного «я» в 
Інтернет-дискурсі. 
Сучасні тенденції 
розвитку лінгвістики 
та лінгводидактики : 
збірник матеріалів ІІI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (11 
травня 2022 р.). 
[Електронне 
видання]. Рівне : 
НУВГП, 2022. С. 152-
155.

П.14: 
Керівництво постійно 
діючим науковим 
гуртком / 
проблемною групою 
«Когнітологія в 
системі гуманітарних 
наук»: 
2019-2020 н. р. – 8 
студентів;
2020-2021 н.р. – 7 
студентів.
П.15:
1. Яцура С. Л., учень 10 
кл. гімназії № 14 м. 
Луцька, «Структурні і 
функціональні 
особливості німецьких 
газетних заголовків» 
(ІІ місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів ВОВ 
МАН України – Наказ 
Управління освіти, 
науки та молоді ВОДА 
№ 89 від 20.02.2018 
р.)
2. Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
німецької мови 
(Луцьк, 22 січня 2022 
р., наказ № 517 від 
24.12.2021 р.)

П.19:
1. Член Асоціації 
українських 
германістів, 
посвідчення № 1234 
від 03.12.2020 р., 
дотепер
2. Член Всеукраїнської 
спілки викладачів 
перекладу, 
посвідчення № 105-
2021 від 09.09.2021 р., 
дотепер

П.20:
1. Керівник секції 
німецької мови при 
Волинському 
обласному відділенні 
МАН України (1999-
2002, 2017-2018 рр.).
2. Вчитель німецької 
мови за сумісництвом 
(0,1 ст.) у НВК 
«Гімназія № 14» м. 
Луцька (2009-2012 



рр.).
3. Перекладач на 
добровільних засадах 
– 2010 р. – на 
запрошення спілки 
Brückenschlag Ukraine 
e. V. супроводжувала 
протягом тижня 
делегацію українських 
лікарів з м. Ківерці у 
Німеччині в якості 
перекладача 
(https://www.bruecken
schlag-ukraine.de/alte-
website/main5100-
aerzte-kiverzi-
2010.htm).
4. 2015-2021 рр. – 
перекладач на 
добровільних засадах 
для німецького 
підприємства 
WaldСare GmbH 
(переклад вебсторінки 
підприємства 
українською мовою 
https://www.waldcare.
de/); 2016 р. – усний 
переклад зустрічі 
представників 
підприємства з 
Христиною Юшкевич 
та представниками 
Держлісагенства у м. 
Київ 
(http://dklg.kmu.gov.u
a/forest/control/uk/pu
blish/article?
art_id=164136&cat_id=
32888; 
https://lisvolyn.gov.ua/
?p=12983); 2016-2020 
рр. – переклад 
зустрічей із 
предстаником ВОУЛГ 
Бабелясом Б. П.; 2018 
р. – письмовий 
переклад проєкту 
Forstprojekt 
Westukraine 2018; 
травень 2019 р. – 
усний переклад 
зустрічі представників 
краю Стендаль 
(Німеччина) і 
представників 
WaldСare GmbH з 
представниками 
ЛРДА 
(http://lutskadm.gov.u
a/press-
tsentr/item/7794-
mizhnarodna-
spivpratsia-na-terytorii-
lutskoho-raionu; 
http://lutskadm.gov.ua
/press-
tsentr/item/7801-
nimetska-delehatsiia-
poznaiomylas-iz-
robotoiu-ustanov-
raionu)).
5. Письмовий 
переклад з німецької 
мови на українську 
документації з питань 
медичної етики за 
дорученням ФОП 
Цісар Андрій 
Миколайович (обсяг – 
60 с.) – Цивільно-



правовий договір № 
10 від 14.06.2021 р.
6. Надання 
перекладацьких 
послуг письмового 
перекладу у сфері 
спільного управління 
проєктом «Разом 
задля здоров’я та 
благополуччя жителів 
Володимира-
Волинського та 
Цвікау» в межах 
програми «NAKOPA» 
за дорученням 
Виконавчого комітету 
Володимир-
Волинської міської 
ради в особі міського 
голови Пальонки 
Ігоря Анатолійовича 
(обсяг – 100 с.) – 
Цивільно-правовий 
договір від 27.09.2021 
р.
7. Надання 
перекладацьких 
послуг письмового 
перекладу у сфері 
спільного управління 
проєктом «Разом 
задля здоров’я та 
благополуччя жителів 
Володимира-
Волинського та 
Цвікау» в межах 
програми «NAKOPA» 
за дорученням 
Виконавчого комітету 
Володимир-
Волинської міської 
ради в особі міського 
голови Пальонки 
Ігоря Анатолійовича 
(обсяг – 27,2 с.) – 
Цивільно-правовий 
договір від 09.05.2022 
р.
8. Надання 
перекладацьких 
послуг письмового 
перекладу у сфері 
спільного управління 
проєктом «Разом 
задля здоров’я та 
благополуччя жителів 
Володимира-
Волинського та 
Цвікау» в межах 
програми «NAKOPA» 
за дорученням 
Виконавчого комітету 
Володимир-
Волинської міської 
ради в особі міського 
голови Пальонки 
Ігоря Анатолійовича 
(обсяг – 27,2 с.) – 
Цивільно-правовий 
договір від 09.07.2022 
р.

107929 Коляда 
Еліна 
Калениківна

Завідувач 
кафедри-
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001942, 
виданий 

09.12.1998, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000205, 
виданий 

26 Іноземна мова 
для 
академічних 
цілей

Освіта:
Луцький державний 
педагогічний інститут 
імені Лесі Українки, 
1991 р., Англійська і 
німецька мови, 
вчитель англійської і 
німецької мов 
середньої школи (ТВ 



24.12.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 011310, 

виданий 
25.02.2016

№ 979925

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації за останні 
5 років:
Стажування у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістично
го семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства» (54 
год.), сертифікат, 
серія н/к № 530/21, 
виданий у червні 2021 
р.
Стажування у 
Східноєвропейському 
національно
му університеті імені 
Лесі Українки в 
рамках роботи 
лінгвістично
го семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського 
мовознавства» (54 
год.), сертифікат, 
серія н/к № 0184/20, 
виданий у вересні 
2020 р.
Стажування у 
Східноєвро
пейському 
національно
му університеті імені 
Лесі Українки в 
рамках роботи 
лінгвістично
го семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського мовознав
ства» (54 год.), 
сертифікат, серія н/к 
№ 335/19, виданий у 
червні 2019 р.
Стажування у 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки в рамках 
роботи лінгвістично
го семінару «Ключові 
проблеми 
германського та 
романського мовознав
ства» (54 год.), 
сертифікат, серія н/к 
№ 204/18, виданий у 
червні 2018 р.
Публікації з 
дисципліни:
1. Stezhko Y., 
Drabovska V., Gusak L., 
Koliadа E., Derik I., & 
Hrushko S. A Linguistic 
and Philosophical 
Analysis of 
Anthropological 
Paradigms. Postmodern 
Openings. 2021. 12 
(1Sup1). Р. 287–301. 
https://doi.org/10.1866
2/po/12.1Sup1/285 



(Web of Science),
2. Yatsyshyn N., Koliada 
E., Melnyk O., Peredon 
N., Kalynovska I., 
Hordun S., Lesyk I. 
Foreign Language in 
the Process of the 
Intercultural 
Communication 
Formation. Ad Alta: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. Volume 12, 
Issue 1(XXV). 2022. P. 
105–109. (Web of 
Science).
3. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б., 
Гончар К. Л. 
Психолінгвістика : 
лекційні матеріали 
теоретичного курсу. 
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1. Коляда Е. К. 
Семантичні 
особливості 
лексичних одиниць на 
позначення 
розчарування в 
сучасній англійській 
мові. Актуальні 
питання іноземної 
філології : наук. журн. 
/ редкол. : І. П. Біскуб 
(гол. ред.) та ін. Луцьк 
: Східноєвроп. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
Луцьк, 2018. № 9. С. 
95–100.
2. Калиновська І. М., 
Коляда Е. К.,  Одарчук 
Н. А. Українсько-
канадські освітні 
зв’язки (на прикладі 
дослідницького 
проєкту). Науковий 
вісник СНУ імені Лесі 
Українки. Філологічні 
науки. 2019. Вип. 10. 
С. 61–65.
3. Коляда Е., Мельник 
О. Маскування емоцій 
у процесі 
міжособистісної 
комунікації. Актуальні 
питання іноземної 
філології : наук. журн. 
/ редкол. : І. П. Біскуб 
(гол. ред.) та ін. Луцьк 
: Східноєвроп. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
2019. № 11. С. 67–72.
4. Коляда Е., Лісінська 
Т. Базові поняття 
сенсорної лінгвістики. 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2020.  № 12. С. 125–



132.
5. Плєшкова О., 
Калиновська І., 
Коляда Е. Історія 
рідного краю крізь 
призму життєвого і 
творчого шляху 
українсько-канадської 
письменниці Любові 
Василів-Базюк. 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2020. № 12. С. 173–
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6. Коляда Е., Шнайдер 
А. Реалізація 
комунікативних 
стратегій негативної 
ввічливості в 
британському й 
американському 
політичному дискурсі. 
Актуальні питання 
іноземної філології : 
наук. журн. / редкол. : 
І. П. Біскуб (гол. ред.) 
та ін. Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки,  
Луцьк, 2020.  № 13. С. 
63–68.
7. Stezhko Y., 
Drabovska V., Gusak L., 
Koliada E., Derik I., & 
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Analysis of 
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Openings. 2021. 
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8. Yatsyshyn N., 
Koliada E., Melnyk O., 
Peredon N., Kalynovska 
I., Hordun S., Lesyk I. 
Foreign Language in 
the Process of the 
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Communication 
Formation. Ad Alta: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. Volume 12, 
Issue 1(XXV). 2022. P. 
105–109. (Web of 
Science).
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Hordiyenko et al.; ed. 
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Гриф СНУ імені Лесі 
Українки (протокол 
№ 1 від 30.01 2020).
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1. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б., 
Гончар К. Л. 



Психолінгвістика : 
лекційні матеріали 
теоретичного курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. 120 с.
2. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б., 
Василенко О. В. 
Психолінгвістика: 
термінологічний 
словник із 
дисципліни. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. 48 с.
3. Коляда Е. К., 
Шелудченко С. Б. 
Психолінгвістика : 
матеріали для 
семінарських занять 
теоретичного курсу. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2020. 220 с.
4. Калиновська І., 
Коляда Е. English-
Speaking Countries: 
Multiple-Choice Tests 
in History of Culture = 
Тести з історії 
культури англомовних 
країн: навч.-метод. 
матеріали. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 52 с.

П.6:
1. Вецкур Тетяна 
Анатоліївна, 10.02.04 
– германські мови (ДК 
№ 048836), наказ 
МОН України № 1146 
від 23.10.2018 р.
2. Бойчук Валентина 
Михайлівна, 10.02.04 
– германські мови (ДК 
№ 052015), наказ 
МОН України № 544 
від 23.04.2019 р.
3. Карпіна Олена 
Олександрівна, 
10.02.04 – германські 
мови (ДК № 056267), 
наказ МОН України 
№ 289 від 26.02.2020 
р.
4. Кондрук Аліна 
Юріївна, 10.02.04 – 
германські мови (ДК 
№ 060370), наказ 
МОН України № 735 
від 29.06.2021 р.
5. Мусійчук Тетяна 
Ігорівна, 10.02.04 – 
германські мови (ДК 
№ 063273), наказ 
МОН України № 1290 
від 30.11.2021 р.

П.7:
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій у 
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1. Головащенко Ю. С. 
Семантичний простір 
романів Джона 
Максвелла Кутзее. 
10.02.04 – германські 
мови (Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 19 
жовтня 2018 р.).
2. Прокойченко А. В. 



Мовна репрезентація 
емотивності у текстах 
новел Д. Г. Лоуренса. 
10.02.04 – германські 
мови (Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 28 
грудня 2018 р.).
3. Тодорова Н. Ю. 
Фразеологічні 
одиниці просторової 
семантики в 
українській та 
англійській мовах. 
10.02.17 – 
порівняльно-
історичне і 
типологічне 
мовознавство 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 31 січня 
2019 р.).
4. Чорній А. Л. 
Медіативні стратегії 
посередника у 
конфліктному 
дискурсі (на матеріалі 
англомовних художніх 
творів ХХ–ХХІ 
століть). 10.02.04 – 
германські мови 
(Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 20 
квітня 2019 р.).
5. Билиця У. Я. 
Концепт HUMAN 
BEING в англомовній 
компаративній 
фразеології. 10.02.04 
– германські мови 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 11 
жовтня 2019 р.).
6. Степаненко О. О. 
Лінгвальна 
організація та 
функціональна роль 
інтеррогативних 
конструкцій у 
персонажному діалозі 
сучасного 
англомовного 
детективного роману. 
10.02.04 – германські 
мови (Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова, 17 липня, 
2020 р.).
7. Басалкевич О. Є. 
Моделювання 
тезауруса якісних 
прикметників у 
давньошотландській 
мові. 10.02.04 – 
германські мови 
(Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 22 
квітня 2021 р.).

П.8: 
З вересня 2021 р.– 



член редколегії 
фахового наукового 
журналу «Академічні 
студії. Серія 
Гуманітарні науки, 
категорія «Б» (наказ 
МОН України № 1017 
від 27.09.2021 р.).
З листопада 2021 р. – 
член редколегії 
фахового наукового 
журналу «Актуальні 
питання іноземної 
філології», категорія Б 
(наказ МОН України 
№ 1290 від 30.11.2021 
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П.10:
Українсько-
канадський науковий 
проєкт з гуманітарних 
наук від Канадського 
інституту українських 
студій Альбертського 
університету 
«Життєвий і творчий 
шлях Л. Василів-
Базюк як символ 
незламності 
українського духу» 
(2019–2020 рр.), 
учасниця проєктної 
команди.

П.12:
1. Botvinko-Botiuk O., 
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Pragmatic Peculiarities 
of Apology Utterances 
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Research Trends in 
Modern Linguistics and 
Literature. 2018. Vol. 1. 
P. 81–93.
2. Ботвінко-Ботюк О. 
М., Коляда Е. К. 
Вербалізація 
емоційного стану 
відрази в 
англомовному 
художньому тексті. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія Філологія. 
Острог, 2018. Вип. 3 
(71). С. 59–62. (Index 
Copernicus)
3. Одарчук Н. А., 
Коляда Е. К., 
Калиновська І. М. 
Образ українського 
православного 
священника в творах 
Любові Василів-
Базюк. Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. 
Маріуполь, 2019. Вип. 
21. С. 67–74. (Index 
Copernicus).
4. Koliada E., 
Kalynovska I. Cross-
Cultural Differences 
between Americans and 
Ukrainians. Research 
Trends in Modern 
Linguistics and 



Literature. 2020. Vol. 3. 
P. 28-39.
5. Коляда Е. К., 
Лехкобит В. В. 
Комунікативно-
прагматичний аспект 
висловлень 
застереження. 
Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні аспекти: 
зб. матеріалів IV 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
Інтернет-конференції, 
14 квітня 2021 року. 
Луцьк : Відділ іміджу 
та промоції Луцького 
НТУ, 2021. С. 179–181.
6. Kalynovska I. M., 
Koliada E. K. Peer 
Assessment as an 
Instructional Method in 
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International scientific 
and practical 
conference 
«Philological sciences, 
intercultural 
communication and 
translation studies: an 
experience and 
challenges» : 
conference proceedings, 
April 23–24, 2021. Vol. 
2. Czestochowa : Baltija 
Publishing, 2021. P. 
247–250. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-073-5-
2-67
7. Ботвінко-Ботюк О., 
Коляда Е. 
Репрезентація 
поняття «помста» в 
сучасній англійській 
мові. Пріоритети 
романської та 
германської філології 
: зб. матеріалів XV 
Міжнародної наукової 
онлайн-конференції, 
18–20 червня 2021 
року. Луцьк : 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. С. 12–
14.

П.14:
1. Робота у складі журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Англійська мова та 
література» (2018–
2019 рр.).
2. Робота у складі 
галузевої конкурсної 
комісії 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 035.04 



«Германські мови 
(англійська, 
німецька)» (2021 р.).

П.15:
1. Яновець Д., 
переможець III етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
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учнів-членів МАН (І 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2018 р.
2. Купрійчук С., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (І 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2018 р.
3. Лугвіщук А., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2019 р.
4. Тусь І., переможець 
II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІ 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2019 р.
5. Мірчук Д., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2020 р.
6. Мірчук Д., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2021 р.
7. Лехкобит В., 
переможець III етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (ІІ 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2021 р.
8. Бруча А., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 



учнів-членів МАН (ІІІ 
місце, секція 
«Англійська мова»), 
2022 р.
9. Філон А., 
переможець II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН (І 
місце, секція 
«Німецька мова»), 
2022 р.

П.19:
Член громадської 
організації «Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
«ТІСОЛ-Україна» 
(TESOL-Ukraine), 
міжнародної філії 
TESOL, Inc. з 2020 р. і 
дотепер.

64421 Возняк 
Сергій 
Степанович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

ФC 011114, 
виданий 

27.02.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001380, 
виданий 

02.02.1995

30 Методологія 
соціокультурно
ї аналітики

Освіта:
Львівський 
державний 
університет 
імені І.Франка, 1985. 
Історія та 
суспільствознавство.
Викладач історії та 
суспільствознавства. 
КВ № 791135

Стажування, 
підвищення 
кваліфікації за останні 
5 років:
Дрогобицький 
держаний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, кафедра 
культурології та 
мистецької освіти. 
15.02.2021 р.-
28.03.2021 р., 180 
годин (6 кредитів 
ЄКТС)
Довідка № 313 від 
06.04.2021 р.
Тема стажування: 
аналітика культури
(дисципліни: 
«Аналітика 
культури», 
«Культурна пам'ять і 
освіта», 
Соціокультурна 
ідентичність»).
Публікації з 
дисципліни:
1. Voznyak S. S., 
Limonchenko V. V. The 
Co-Existential 
Educational 
Community and 
Culture. 
Anthropological 
Measurements of 
Philosophical Research, 
2021, NO 20). С. 52-68. 
(Web of 
Science)Возняк Сергій. 
Ейдетичне 
споглядання як 
освоєння культури. 
Людинознавчі студії : 
збірник наукових 



праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філософія». Випуск 
41. Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
С. 55-70.
2. Возняк С. С. 
Діяльність у вимірах 
культури: проблема 
формоутворення: 
монографія. Вид. 
друге, доповнене. 
Луцьк: Волин. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 
2021. 104 с. 
3. Возняк С. С. 
Діяльнісно-
комунікативна 
парадигма як 
методологічна основа 
аналізу освітнього 
процесу. Проблеми 
гуманітарних наук: 
збірник наукових 
праць ДДПУ ім. І. Я. 
Франка. Серія 
«Філософія». 
Дрогобич : Ред-
вид.відділ ДДПУ імені 
І. Я. Франка, 2018. 
Випуск 39. С. 46–57.
4. Возняк Сергій, 
Сичевська-Возняк 
Олена. Діяльнісно-
комунікативна 
методологія 
соціокультурного 
аналізу освітнього 
процесу. Культура та 
освіта: рівні взаємодії 
та способи 
взаємопроникнення: 
Матеріали 
Всеукраїнського (з 
міжнародною участю) 
науково-педагогічного 
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пам’яті та топоніми як 
маркери ідентичності. 
Філософія в сучасному 
науковому та 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 14. 
Впроваджувати 
результати 
культурологічних 
досліджень у 
практику, 
популяризувати й 
поширювати їх 
результати. 

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Проблемна лекція, 
практичне заняття,  
консультація,  тренінг, 
воркшоп, проєктування.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту. 
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
тренінг, проєктування.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, воркшоп.  
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

ПРН 13. 
Здійснювати 
експертну оцінку 
культурно-
мистецьких й 
культурно-
освітніх практик, 
аналізувати їх 
стан та 
перспективи в 
контексті 
актуальних 
завдань культурної 
політики на 
міжнародному, 
державному та 
регіональному 
рівнях. 

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, тьюторинг.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
нарису-міркування;  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел, тренінг, 
проєктування.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе,  презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, тренінг.

Усне і письмове опитування, 
виконання модульних 
контрольних робіт;  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Педагогічна практика Консультації, самостійна 
робота, тьюторинг.

Диференційований залік.

ПРН 12. 
Аналізувати 
механізми 
взаємовпливу 
суспільства і 
культури, 
проводити 
порівняльні 
дослідження, 
виявлячи специфіку 
системних 
характеристик 
культуроґенезу на 
діахронічному та 
синхронічному 
рівнях.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Усне і письмове опитування, 
написання нарису-
міркування; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Культурна 
антропологія

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел, метод кейсів, 
тьюторинг.

Усне і письмове опитування, 
написання есе, презентація; 
доповідь з проблемних 
питань, винесених на 
самостійне опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, аналіз та 

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе,  презентація; доповідь з 
проблемних питань, 



реферування наукових 
джерел, тренінг .

винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

ПРН 11. 
Аналізувати і 
систематизувати 
феномени і процеси 
розвитку 
культури із 
застосуванням 
різних 
теоретичних 
підходів, методів 
на основі 
ґрунтовного 
знання історії 
національної і 
світової культури 
та особливостей 
сучасної 
соціокультурної 
ситуації. 

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Усне і письмове опитування. 
Екзамен.

Культурна 
антропологія

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, проєктування, 
тьюторинг.

Усне і письмове опитування,  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Екзамен.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, проєктування, 
тьюторинг. 

Усне і письмове опитування,  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання. Екзамен.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, проєктування, 
тьюторинг.

Усне і письмове опитування,  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання. Екзамен.

Педагогічна практика Консультації, самостійна 
робота, тьюторинг.

Усне і письмове опитування,  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання. 
Диференційований залік.

ПРН 10. 
Реферувати й 
критично 
переосмислювати 
дослідницьку 
літературу з 
культурологічної 
проблематики та 
суміжних наукових 
дисциплін. 

Філософія та 
методологія науки

Пояснення, консультація, 
аналіз та реферування 
наукових джерел.

Залік, екзамен.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Пояснення, консультація, 
аналіз та реферування 
іншомовних наукових 
джерел.

Залік, екзамен.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Пояснення, консультація, 
аналіз та реферування 
наукових джерел.

Залік.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Пояснення, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Екзамен.

Культурна 
антропологія

Пояснення, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Екзамен.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Пояснення, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Екзамен.

ПРН 9. 
Орієнтуватися в 
сучасних 
концепціях 
культурознавства, 
аналізувати 
провідні тенденції 
розвитку 
культурологічної 
теорії. 

Педагогічна практика Консультації, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації

Усне та письмове 
опитування. Підсумковий 
контроль - екзамен.

Культурна 
антропологія

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації

Усне та письмове 
опитування. Підсумковий 
контроль - екзамен.

Методологія Лекції, семінарські заняття, Усне та письмове 



соціокультурної 
аналітики

самостійна робота, 
консультації, дикусії.

опитування. Підсумковий 
контроль - екзамен.

ПРН 8. Розуміти 
загальні принципи 
та методи 
соціокультурної 
аналітики, 
застосувати їх у 
власних 
дослідженнях та у 
викладацькій 
діяльності.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації, проєктування.

Екзамен.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації, тренінги.

Залік.

Філософія та 
методологія науки

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації.

Залік, екзамен.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації, дискусії.

Екзамен.

ПРН 7. 
Розв’язувати 
значущі наукові, 
освітні та 
практичні 
проблеми 
культурології з 
дотриманням норм 
наукової етики та 
академічної 
доброчесності із 
врахуванням їх 
суспільної 
значимості.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації.

Екзамен.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації.

Залік.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації.

Залік.

Філософія та 
методологія науки

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації

Залік, екзамен.

ПРН 3. Добирати і 
коректно 
застосовувати у 
власному 
дослідженні 
адекватні методи і 
прийоми відповідно 
до поставлених 
дослідницьких 
завдань, 
реалізуючи 
міждисциплінарний 
підхід; 
формулювати 
переконливі 
аргументи на 
підтвердження 
наукових гіпотез.

Філософія та 
методологія науки

Проблемна лекція, семінар, 
колоквіум, співбесіда, 
пояснення, дискусія, аналіз 
та реферування наукових 
джерел.

Усне і письмове опитування, 
написання есе, нарису-
міркування; тест-
опитування;виконання 
модульних контрольних 
робіт Підсумкове 
оцінювання: залік, іспит.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Лекція, семінар, співбесіда, 
пояснення, дискусія, аналіз 
та реферування наукових 
джерел,
тренінг, воркшоп
метод кейсів, проєктування, 
тьюторинг

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, тест-
опитування; експрес-
опитування; презентація.  
Підсумкове оцінювання - 
залік.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Проблемна лекція, 
пракичне заняття, 
співбесіда, дискусія.
Підсумкове оцінювання - 
іспит. 

Усне і письмове опитування, 
написання есе,  виконання 
модульних контрольних 
робіт; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Культурна 
антропологія

Проблемна лекція, 
пракичне заняття, дискусія, 
співбесіда, самостійна 
робота, метод кейсів, 
тьюторинг. 
тьюторинг.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе, нарису-міркування; 
виконання модульних 
контрольних робіт;  
презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання, тьюторинг.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Проблемна лекція, 
співбесіда, пояснення, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе,  презентація.
Підсумкове оцінювання: 



джерел,
тренінг, воркшоп.

іспит.

ПРН 5. 
Застосовувати 
сучасні методи, 
інструменти й 
технології пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації, 
аналізувати 
різноманітні 
джерела та 
спеціалізовані бази 
даних.

Філософія та 
методологія науки

Проблемна лекція, 
практичне заняття, 
співбесіда, пояснення, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Усне і письмове опитування,  
написання есе,,  тест-
опитування;  виконання 
модульних контрольних 
робіт;  презентація, доповідь 
з проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
залік, іспит.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекція, практичне заняття, 
співбесіда, аналіз та 
реферування іншомовних 
наукових джерел, воркшоп.

Усне і письмове опитування, 
тест-опитування; виконання 
модульних контрольних 
робіт.
Підсумкове оцінювання: 
залік, іспит.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Проблемна лекція, 
співбесіда, консультація, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел.

Усне і письмове опитування, 
написання нарису-
міркування; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.
Підсумкове оцінювання: 
залік, іспит.

Культурна 
антропологія

Проблемна лекція, 
консультація, співбесіда, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел, метод кейсів, 
проєктування, тьюторинг.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе, презентація; доповідь з 
проблемних питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Проблемна лекція, 
співбесіда, пояснення, 
дискусія, аналіз наукових 
джерел, тренінг, воркшоп.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе, експрес-опитування; 
презентація.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Лекція, консультація, 
співбесіда, дискусія, аналіз 
та реферування наукових 
джерел, тренінг. 

Усне і письмове опитування, 
написання нарису-
міркування; експрес-
опитування; виконання 
модульних контрольних 
робіт.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

ПРН 4. Вільно 
презентувати та 
обговорювати з 
фахівцями і 
нефахівцями 
результати 
досліджень, наукові 
та прикладні 
проблеми 
культурології 
державною та 
іноземною мовами, 
кваліфіковано 
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях у 

Філософія та 
методологія науки

Проблемна лекція, 
співбесіда, пояснення, 
дискусія, аналіз та 
реферування наукових 
джерел, тьюторинг.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, написання 
есе, виконання модульних 
контрольних робіт;  
доповідь з проблемних 
питань, винесених на 
самостійне опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
залік, іспит.

Іноземна мова для 
академічних цілей

Лекція, співбесіда, 
практичне заняття, аналіз та 
реферування наукових  
джерел іноземною мовою,
воркшоп.

Усне і письмове опитування, 
тест-опитування; експрес-
опитування; виконання 
модульних контрольних 
робіт. Підсумкове  
оцінювання: залік, іспит.

Академічна Проблемна лекція, Усне і письмове опитування,  



провідних наукових 
виданнях.

доброчесність та 
наукова етика

співбесіда, пояснення, 
дискусія, тренінг, метод 
кейсів,  тьюторинг.

тест-опитування; експрес-
опитування; презентація.
Підсумкове оцінювання: 
залік.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Проблемна лекція, 
співбесіда, пояснення, 
дискусія, тренінг, воркшоп.

Усне і письмове опитування, 
захист проєкту, тест-
опитування; експрес-
опитування; виконання 
модульних контрольних 
робіт.
Підсумкове оцінювання: 
залік.

Педагогічна практика Співбесіда, пояснення, 
дискусія, тренінг, воркшоп, 
проєктування, тьюторинг.

Аналітичний звіт, 
підготовка тематичного 
виступу, презентація.
Підсумкове оцінювання:  
диференційований залік.

ПРН 2. Опанувати 
структуру й зміст 
теоретико-
методологічного 
та 
категоріального 
апарату сучасної 
культурології, 
вміти 
формулювати 
результати 
власних досліджень 
у відповідності до 
академічних 
критеріїв. та 
адаптувати їх до 
освітніх потреб та 
практичної 
реалізації.

Філософія та 
методологія науки

Навчальна лекція, бесіда, 
пояснення, дискусія,  
рреферування наукових 
джерел

Усне опитування, написання 
нарису-міркування; аналіз 
та презентація проблемних 
питань; доповіді з питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Академічна 
доброчесність та 
наукова етика

Лекції з елементами
дискусії, бесіди,
демонстрація
відеоматеріалів та їх
обговорення. Виконання
індивідуальних та
командно-групових
практичних завдань.
Самостійна робота з
підготовки усних виступів з
теоретичних питань,
підготовка рефератів і
презентацій.

Поточний контроль: усне
опитування, індивідуальне
завдання, презентація,
тестові завдання;
підсумковий контроль:
залік.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Лекці-бесіда, дискусія, 
метод ситуативного 
моделювання, тьюторінг

Написання есе, експрес-
опитування, аналіз та 
презентація проблемних 
питань; доповіді з питань, 
винесених на самостійне 
опрацювання.
Підсумкове оцінювання: 
іспит.
творчо-пошукові завдання; 
проблемні завдання; 
перевірка самостійної 
роботи над питаннями, що 
виносяться на її 
опрацювання; робота над 
опануванням 
рекомендованої літератури. 
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Культурна 
антропологія

Лекції, дискусії, 
консультації, метод кейсів, 
тьюторинг.

Проблемні завдання, усне і 
письмове опитування, 
аналітичні есе, реферування 
наукових джерел. 
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Лекції, бесіди, дискусії, 
консультації.

Усне і письмове опитування, 
підготовка творчих, 
пошукових проектів, 
презентацій. Підсумковий 
контроль - екзамен.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Лекція, бесіда, консультація, 
самостійна робота 
здобувачів з навчальною 
літературою.

Усне і письмове опитування, 
модульні контрольні роботи, 
есе. Підсумковий контроль - 
екзамен.

ПРН 1. Мати Філософія та Лекції та практичні заняття Поточний контроль: усне



ґрунтовні 
концептуальні 
знання з 
культурології та 
суміжних 
напрямків у галузі 
гуманітарних 
наук, а також 
аналітичні 
навички, необхідні 
для проведення 
наукових і 
прикладних 
досліджень, 
аналізувати 
обрану тематику в  
контексті 
актуальних 
запитів 
сучасності.

методологія науки (загальнонаукові та
спеціальні методи,
методики, аналіз і синтез,
індукція і дедукція,
спостереження, методики
оцінки й аналізу процесів у
міжнародних відносинах,
системний метод створення,
застосування і визначення
процесу навчання та
засвоєння знань,
дослідження кейсів).
Самостійна робота та
консультації.

опитування, індивідуальне
завдання; підсумковий
контроль: залік, іспит.

Педагогічні основи 
професійно-
комунікативної 
компетентності

Лекції і семінарські заняття.
Виконання індивідуальних
та командно-групових
практичних завдань.
Самостійна робота студентів
та консультації.

Поточний контроль: усне
опитування, індивідуальне
завдання, презентація,
тестові завдання;
підсумковий контроль:
залік.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

За джерелом інформації: 
словесні – бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут, 
навчальна лекція, навчальна 
дискусія, робота з книгою, 
інструктаж; наочні – 
демонстрація, ілюстрація; 
практичні – вправа, дослід, 
практична робота, 
лабораторна робота; за 
логікою викладу - індукція, 
дедукція, традукція; за 
рівнем пізнавальної 
активності – пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемний 
виклад,  метод кейсів.

Поточний контроль: усне
опитування, індивідуальне
завдання; підсумковий
підсумковий контроль:  
іспит.

Культурна 
антропологія

лекції, дискусії, 
консультації.– дискусія, 
РМГ – робота в малих 
групах, реферування 
наукових публікацій за 
темою, аналітичне есе.

Лекції, дискусії, 
консультації, проблемний 
виклад навчального 
матеріалу, реферування 
наукової літератури, метод 
кейсів.

Лекції, консультації, 
дискусія, презентація, 
аналітичне есе, проблемні 
завдання. Підсумкове 
оцінювання: іспит. 

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Лекції, бесіди, дискусії, 
консультації, евристичний 
метод. 

Усне опитування, 
індивідуальне навчально-
дослідне завдання; 
підготовка творчих 
пошукових робіт, 
презентацій, есе. 
Підсумкове оцінювання: 
іспит.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Лекція, бесіда, консультація, 
самостійна робота 
здобувачів з навчальною та 
науковою літературою.

усне опитування на 
семінарських заняттях; 
участь в обговоренні та 
дискусіях, підготовка 
творчих, пошукових 
проектів, презентацій; есе; 
консультації. Підсумкове 
оцінювання: іспит.

Педагогічна практика Дискусія, консультації, 
метод мозкового штурму, 
ділові ігри, моделювання 
ситуацій. 

узагальнення отриманих під 
час проходження практики 
результатів, написання звіту 
по практиці за 
встановленою формою, 
підготовка тематичного 
виступу на заключній, 
підсумковій конференції, 



формування цілісного 
уявлення про «професійне 
поле» майбутньої фахової 
діяльності.
Підсумкове оцінювання: 
диференційований залік. 

ПРН 6. Розробляти 
та реалізовувати 
академічні й 
практичні 
культурологічні 
проєкти, які дають 
можливість 
переосмислити 
наявне та 
створити нове 
знання.

Стратегії культурної 
політики: глобальний, 
державний і 
регіональний виміри

Лекції, практичні заняття, 
тренінг, проєктування, 
консультації.

Екзамен.

Методологія 
соціокультурної 
аналітики

Лекції, практичні заняття, 
тренінг, проєктування, 
консультації.

Екзамен.

Актуальні проблеми 
української культури у 
світовому контексті

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота, 
консультації

Екзамен.

 


