
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Заклад вищої освіти “Український католицький 
університет”

Освітня програма 18143 Етика-Політика-Економіка

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 052 Політологія

 
 

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

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 244

Повна назва ЗВО Заклад вищої освіти “Український католицький університет”

Ідентифікаційний код ЗВО 26205857

ПІБ керівника ЗВО Прах Богуслав Антоні 

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ucu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/244

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 18143

Назва ОП Етика-Політика-Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 052 Політологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

Факультет суспільних наук, кафедра політичних наук

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

кафедра соціології, центр сучасних іноземних мов, кафедра теорії права 
та прав людини, філософсько-богословський факультет

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Іларіона Свенціцького, 17

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Політолог

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 178922

ПІБ гаранта ОП Підлісний Юрій Теодорович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ypidlisn@ucu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-928-99-67

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-720-19-87
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма “Етика-Політика-Економіка” (ЕПЕ) була запроваджена у 2017 році на Факультеті суспільних наук. 
Поштовхом для її створення стало прагнення Українського Католицького Університету здійснити власний внесок у 
суспільні трансформації в Україні через: 1) підготовку нових лідерів, які у своїй діяльності спираються на моральні 
цінності та принципи; 2) пропозицію підходу у вивченні суспільних та поведінкових наук, який можна окреслити як 
академічне перехрестя. Взірцем для створення освітньої програми ЕПЕ стала перша у світі міждисциплінарна 
програма такого типу Оксфордського Університету “Філософія. Політика. Економіка”, заснована 1924 р. та 
аналогічна програма Єльського Університету “Етика.Політика.Економіка”.
Розробляючи освітню програму ЕПЕ, проектна група організувала низку зустрічей з представниками депутатського 
корпусу міської, обласної та Верховної рад, представниками виконавчої гілки влади,  експертами аналітичних 
центрів, представниками академічного середовища та громадських організацій. Учасниками цих нарад були фахівці 
з України так і з закордону із практичним досвідом роботи в сфері політики, державного управління, бізнесу та 
економіки. Метою цих нарад було максимально можливе залучення потенційних стейкхолдерів до формування 
програми, підбору викладачів навчальних курсів так, щоб освітня програма ЕПЕ відповідала поставленим цілям, з 
врахуванням кращого іноземного досвіду, і відкривала випускникам програми найкращі можливості із 
працевлаштування та продовження навчання на магістерському рівні.
Орієнтованість на міждисциплінарність визначила підхід до формування навчальних курсів таким чином, щоб 
студенти могли глянути на суспільно-політичні та економічні процеси як крізь призму політичної науки, так і крізь 
призму економіки, права, філософії та богослов'я; мали можливість ширшого погляду на дисципліни, які вони 
вивчають, зрозуміли широке коло міждисциплінарних зв'язків та вчилися шукати нестандартні та інноваційні 
рішення.
Також програма враховує можливість формування студентом власної навчальної траєкторії через дисципліни 
вільного вибору в пропозиціях від програми та від інших програм УКУ. 
Ще однію особливістю ЕПЕ є  те, що низка навчальних дисциплін або частина дисципліни читаються англійською 
мовою. Важливою складовою навчального процесу є акцент на вивчення двох іноземних мов, які студент під час 
навчання зможе використовувати для доступу до джерел  інформації та в своїй подальшій професійній діяльності.
Для того щоб випускник міг успішно вливатися у діяльність існуючих трудових колективів чи створювати власні 
проекти, програма передбачає низку менеджерських предметів. 
Розробники освітньої програми проаналізували близько 40 аналогічних програм в Великій Британії, США, Франції, 
Німеччині та інших країнах, а також вивчили досвід освітніх програм з Політології в Україні. В процесі підготовки 
відбулися консультації з професорами університетів США, Австрії, Німеччини, Польщі, Італії та Франції.
 
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 2020 - 2021 50 50 0

2 курс 2019 - 2020 50 43 0

3 курс 2018 - 2019 45 44 0

4 курс 2017 - 2018 39 38 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 18143 Етика-Політика-Економіка

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 27780 5827

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

0 0

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

27780 5827

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма Профіль ЕПЕ 2017.pdf JUZlQUZF/DplX479jG598ynTLebzVhcbjBWFJFeYM4M
=

Навчальний план за ОП Навчаль. план 2017.pdf Tjxh892neJnnWj0xgk60WBSjY0b4xZ/Q+eaGo5fV4Rs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Buttiglione letter.pdf tTeqk3QK82HaAArboEkQI3HP51zecSriB77GmjfMQF0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Р.Фаркаса .pdf 39IIU6vv3CRLRniuSToFn2AEKcS8EQSOWXeHM6jwOU
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист Ч.Поребські.pdf HaBzJOr8gmXNftpyONxkeyOMOTdNZ9IaDhvygxo3x7Q
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

пропозиції Т.Андерсон щодо 
програми.pdf

0mbYPngsyd9oD/pwzrXTa3EoH+0ZQnejzfdiIO++W8s=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Підготовка нових лідерів для нової України. Підготовка фахівців, які в своїй професійній діяльності орієнтуються на 
моральні цінності та принципи, які готові через інноваційну діяльність, спираючись на розуміння 
міждисциплінарних зв'язків, здійснити власний внесок в трансформацію суспільно-політичного та економічного 
життя в Україні. 
Особливістю програми є її міждисциплінарність, поєднання традиційних та інноваційних методів навчання, 
інтерактивність та студентоцентричність. Залучення українських та іноземних лекторів, які є водночас практиками у 
своїй ділянці. Вивчення двох іноземних мов, та читання частини курсів та окремих модулів англійською мовою. 
Проведення літніх шкіл за участі експертів аналітичних центрів, представників органів місцевого самоврядування та 
державної влади, ГО та політичних партій. Вдосконалення здобутих знань через спілкування в форматі EPE Open 
Talks (платформа для обміну ідеями та дискусії) з українськими та іноземними фахівцями-практиками (діючі та 
колишні Президенти, Прем'єр-Міністри, міністри, посли, СЕО, експерти аналітичних центрів, тощо). Підготовка 
фахівців для практичної та дослідницької роботи у сфері громадської активності, політичної діяльності, місцевого 
самоврядування та державного управління, з належними навичками реалізації дослідницьких і практичних 
проектів, а також навичками розробки концепцій і програм діяльності органів місцевого самоврядування і 
державної влади, управління, партій, суспільно-політичних організацій та рухів, вміння аналізу та прогнозування 
політичних процесів.

 

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

У стратегії УКУ значну увагу зосереджено на формуванні нового покоління для нової України. В продовження цього 
підходу основна ціль ОП Етика-Політика-Економіка УКУ – здійснити власний внесок із підготовки нового 
поколінням професіоналів, здатних запропонувати якісні зміни в суспільно-політичному та економічному житті 
України.
Відповідно до Візії та місії УКУ (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2017/10/Viziya-ta-misiya-UKU.pdf), Стратегії 2020 (https://strategy2020.ucu.edu.ua/priorities-2/), 
Етосу УКУ (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-
uku.pdf), ОП “Етика-Політика-Економіка” вибудувала свої цілі та шляхи їх досягнення. Програма є 
міждисциплінарною, акцент здійснений на академічних свободі та чесності. Забезпечено можливість студентам 
формувати власні освітні стратегії через низку вибіркових дисциплін ДВВ і ДВВУ. А також через низку дисциплін, 
проходження практики та можливістю брати участь у духовному житті УКУ, студенти мають можливість 
реалізовувати головне гасло УКУ “Свідчити. Служити. Спілкуватися”.
Студенти мають можливість спілкуватися з іноземними викладачами та брати участь в міжнародній академічній 
мобільності через програму Erasmus +, що дозволяє відкривати нові академічні та культурні горизонти.

 

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

Завдяки створеній атмосфері відкритості та співпраці, студенти беруть участь в опрацюванні та вдосконаленні 
існуючої програми. Ця співпраця відбувається у таких форматах: а) періодичні обговорення зі студентами 
навчального процесу під час семестру та по завершенні семестру і навчального року; б) участь кращих студентів в 
засіданнях кафедри, метою яких є вдосконалення освітньої програми (06-08.03.2020 І.Лопатинський, Д.Судачек та 
Н.Качмар були учасниками такого засідання. протокол №6 від 06.03.2020 https://cutt.ly/ngPoxt3); в) регулярні 
опитування студентів щодо якості викладання та покращення ОП; г) залучення студентів, які мали досвід навчання 
в іншому ЗВО (в Україні та/чи закордоном) до аналізу існуючої освітньої програми.

- роботодавці

При формуванні профілю ОП, перед подачею пакету документів на ліцензування, відбулися зустрічі у Києві 
(https://cutt.ly/KgPyHGB) та Львові із потенційним роботодавцями (Звіт соціологічної лабораторії за 2017 
(https://cutt.ly/3gPy44E), Відгуки стейкхолдерів за 2018 (https://cutt.ly/vgPuqH4), Зведена таблиця щодо 
компетентностей за 2018  (https://cutt.ly/RgPuyrs ) щодо формування ОП та навчального плану. Також впродовж дії 
ОП такі зустрічі відбулися у Києві (протокол від 07.02.2020 - https://cutt.ly/agPuxak )  та Львові (протокол від 
04.03.2020 - https://cutt.ly/lgPuHfl ). Головна тема зустрічей - з'ясувати як ОП та навчальні плани відповідають 
очікуванням потенційних роботодавців на підготовленого випускника програми, якими знаннями та 
компетентностями повинен володіти випускник програми, щоб бути конкурентним на ринку праці.

- академічна спільнота

Під час розробки та готуючись до відкриття програми відбулася низка нарад із представниками академічних 
спільнот українських та закордонних ЗВО, в яких здійснюється підготовка політологів щодо фіналізації ОП та 
навчальних планів. Після формування ОП та навчальних планів представники згаданих ЗВО неодноразово брали 
участь в обговоренні навчального процесу та проміжних результатів навчання.

- інші стейкхолдери

Впродовж існування програми зацікавленість нею виявили низка громадських організацій та проектів (зокрема ГО 
“Кращий Сихів”, Інститут суспільних ініціатив, "Аналітично-адвокаційний центр Львівський регуляторний хаб" 
https://www.facebook.com/LvivRegulatoryHub/posts/986526305150125), політичних партій (ПП УГП та ПП Голос), 
які зацікавлені в підготовці нових лідерів для нової України. Вони запропонували свої послуги із вдосконалення 
навчального процесу через надання можливості студентам проходити практику в їхніх організаціях та здобувати 
практичні навички. Аналітичні центри (зокрема Інститут світової політики, Інститут суспільно-економічних 
досліджень, Моніторингово-аналітична група “Цифра”, Центр громадського моніторингу та досліджень) 
запропонували залучати наших студентів до їхніх проектів.

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

Трансформаційні процеси, реформування суспільно-політичних відносин, диктують потребу в фахівцях з політичної 
науки на ринку праці. Існує запит на управлінські рішення, дослідницькі та аналітичні продукти базовані на 
сучасних підходах політичної науки, зокрема на аналізі даних. Реформа держслужби потребує фахівців з 
ґрунтовними теоретичними і практичними знаннями, які вміють адаптовувати міжнародний досвід і ставати 
“агентами змін”. На ці запити відповідають курси "Global Issues and Global Solutions", "Місцеве самоврядування та 
державне управління", "Суспільні трансформації".  Децентралізація потребує нових лідерів для об'єднаних 
територіальних громад з новим баченням розв’язання проблем і креативним мисленням. Важливою 
характеристикою політологів на сучасному ринку праці є вміння застосовувати нові підходи до врядування зокрема 
через залучення до процесів управління ключових стейкхолдерів, розуміти глобальні виклики для національної і 
регіональної політики, вміти на них реагувати. Цього вчать зокрема на Літній школі "Від політики до політик". 
Взаємозалежність політичних, економічних, суспільних, культурних процесів потребує від політологів 
міждисциплінарності і цілісності в усвідомленні проблем та дій щодо їхнього вирішення, цьому сприяє 
міждисциплінарність ОП ЕПЕ. Суттєвим трендом в даному сегменті ринку праці є вірність моральним нормам, яким 
на ОП приділяється значна увага зокрема через курси "Філософська етика та моральні виклики сучасності", "Етика і 
технології", Літня школа "Етика і релігія в політиці та економіці".
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОП відповідає сучасним трендам розвитку політології в сторону міждисциплінарності, врахування складності 
суспільно-політичних процесів та переходу із проблемно орієнтованої до орієнтованої на рішення. Галузевий 
контекст відображено в змісті курсів: “Історія Великих ідей”, “Переговори та прийняття рішень”, "Global Issues and 
Global Solutions”, “Політична психологія”, “Міжнародна політекономіка”, “Політична соціологія”, “Політичні 
комунікації”, “Політична культура”, “Управління проектами: від ідеї до результату”, “Міжнародні організації та 
глобальне управління”.
Політичні студії мають стати гнучкими та відкритими не лише до пошуку, а й до пропозиції міждисциплінарних та 
практичних рішень, виходити за рамки аудиторії. Це проявляється у пропозиції навчальних дисциплін, що 
відображають регіональні контексти та потреби, такі як реформа місцевого самоврядування, транскордонна 
співпраця тощо: “Місцеве самоврядування та державне управління”, “Економіка розвитку”, “Суспільні 
трансформації”, “Good governance", Літня Школа "Від політики до політик". На курсі “Політична система України” 
студенти оцінюють відкритість осередків політичних партій і шукають рішення щодо її збільшення. На літній школі 
“Від політики до політик” студенти розв'язують реальні кейси для громад Львова, Дрогобича, Трускавця з 
використанням міждисциплінарного підходу, аналізу політичного контексту громади. Студенти проходять практику 
в органах державної влади та місцевого самоврядування, в ГО та політичних партіях, що дає змогу зрозуміти 
особливості їхньої роботи.

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

Розробляючи ОП ми врахували досвід іноземних університетів Оксфорда, Єлю, Варвіка, Йорку та ін. З огляду на те, 
що першою в світі міждисциплінарною програмою з підготовки політологів був Університет Оксфорда, то за базову 
модель була взята саме їхня програма. 
Аналізуючи ринок політологічних програм в Україні особливу увагу було приділено політологічним програмам у 
Львівському національному університеті ім. І. Франка, Києво-Могилянській академії, Київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка, Харківському національному університеті ім. В.Каразіна.
Водночас, професор Террі Андерсон (Troy University) запропонувала власне бачення навчального плану та 
програмних результатів навчання на міждисциплінарній програмі політології з перспективи власного досвіду 
роботи в органах державної влади в США (https://cutt.ly/WgDbWhe).

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

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 «Політологія» 
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на момент розробки ОП та отримання ліцензії МОН був відсутнім. 
Після того як 10.07.2020 був затверджений стандарт для бакалаврів за спеціальністю 052 "Політологія" ОП була 
приведена у відповідність до вимог стандарту для вступників 2020р.

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

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 «Політологія» 
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на момент розробки ОП та отримання ліцензії МОН був відсутнім. 
Під час формування ОП враховувалися вимоги Національної рамки кваліфікацій для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, що відповідав шостому (а на сьогодні сьомому) кваліфікаційному рівню.  Відповідно до цього 
рівня ОП забезпечує формування таких компетентностей, як “здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
вирішувати  практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних наукових теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов”. 
Результати навчання в межах освітніх компонентів, зазначених в ОП, досягаються шляхом внесення до силабусів 
навчальних дисциплін відповідних компетенцій та практичних результатів навчання, що визначені як ОП, так і 
додатковими компетентностями і практичними результатами навчання. 
Після розробки остаточного варіанту ОП здійснено перенесення зазначених результатів у силабуси навчальних 
дисциплін. Основним призначенням силабусу навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та 
інших учасників освітнього процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання. На 
підставі силабусу навчальної дисципліни розробляється інше методичне забезпечення, в т.ч. конспекти лекційних 
занять, методичні вказівки, рекомендації тощо. Досягненню результатів навчання сприяє також щосеместрове 
проведення опитувань студентів щодо якості освітніх компонентів навчальних дисциплін та викладацької 
майстерності. Дисципліни для вільного вибору студентів професійної підготовки надають змогу здійснення 
поглибленої підготовки за фахом. Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету та дисципліни 
Світоглядного ядра (стосується вступників з 2019р.), формують м’які навички та світоглядні позиції здобувачів 
освіти.

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Зміст предметної області програми передбачає отримання поглиблених знань сутності політичних, економічних та 
соціальних  процесів на локальному, національному та міжнародному рівнях. Програма націлена на набуття 
сучасних, актуальних, науково верифікованих знань про політику, економіку та моральну філософію. Для цього на 
програмі впроваджено теоретичну міждисциплінарну підготовку майбутніх фахівців шляхом викладання дисциплін 
гуманітарного, політологічного, соціально-економічного та етично-філософського напрямку. Ведеться практично-
професійна підготовка з активним залученням студентів до літніх шкіл і стажуваннь в різноманітних інституціях  
національного, регіонального та місцевого рівнів. Також науково-дослідницька підготовка передбачає залучення 
студентів до написання різноманітних типів дослідницьких та аналітичних документів (наприклад, порівняльне 
дослідження ціннісної структури програм парламентських політичних партій  в рамках 4 модулю “Історії великих 
ідей”, дослідницький проект на курсі “Кількісні та якісні методи дослідження”, Маніфест в рамках дисципліни 
“Політичні теорії та ідеології”, групове дослідження з відкритості політичних партій та  Закону про «Політичні 
партії»  та індивідуальна аналітична записка  щодо розвитку політичних інститутів - дисципліни “Політична 
система України”, дослідницьке завдання на дисципліні “Порівняльна політологія”,  Analytical Report та White Paper 
на дисципліні “Global Issues and Global Solutions”, Position Paper, Resolution на дисципліні “Міжнародні організації та 
глобальне управління”), бакалаврського проекту, заохочення участі в національних і міжнародних студентських 
конференціях і змаганнях. В рамках професійної підготовки у студентів формуються поглиблені знання у сфері 
політології, економіки та моральної філософії,  які дозволяють цілісно розуміти суспільно-політичні і економічні 
процеси, давати їм ціннісну оцінку та формувати власне бачення їх розвитку в Україні та на міжнародній арені. 
Студенти вчаться аналізувати поведінку політичних акторів в контексті владно-політичних та економічних відносин 
на мікро-, макро- та міжнародному рівнях; функціонування і взаємодію  органів державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських, політичних та бізнес структур, в тому числі міжнародних, а також розуміти процес  
прийняття рішень та моделей управління. Також через низку управлінських навчальних дисциплін і стажувань, 
програма акцентує увагу студентів на вмінні продукувати, організовувати та успішно втілювати громадські та 
політичні проекти, застосовуючи мотиваційні чинники та моделі, ефективно співпрацювати з різноманітними 
спільнотами, інститутами, політичними акторами  на різних  рівнях, застосовуючи фахові знання та навички. 
Зокрема цьому слугує програма Літньої школи "Від політики до політик", курси "Управління проектами: від ідеї до 
реалізації", "Експерти командної роботи". ОП є відповіддю на запит модернізації політичної системи та активізації 
громадянського суспільства України.

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

Відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-vybirkovi-
dystsypliny.pdf ), починаючи з третього семестру навчання, студенти програми ЕПЕ мають можливість обирати 
дисципліни на вибір від програми (ДВВ) та від інших програм Університету (ДВВУ). З кожним семестром кількість 
дисциплін на вибір збільшується.

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

Перелік навчальних дисциплін ДВВ і ДВВУ, які пропонуються студентам на вибір, формується за семестр до початку 
вивчення дисципліни. Кожна дисципліна, запропонована на вибір, супроводжується силабусом, а іноді і відео-
поясненням викладача. Інформація про ДВВ і ДВВУ розміщується у доступі на внутрішніх ресурсах УКУ та в системі 
CMS (система керування навчальним дисциплінами). Кожен студент має можливість проконсультуватися з 
викладачами кафедри та працівниками деканату щодо вибору дисциплін. Студент має право змінити обрану 
дисципліну після першого тижня навчання. 

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

Переважна більшість навчальних дисциплін побудована за інтерактивним принципом, коли студенти мають 
можливість брати участь у дискусіях і розвивати критичне мислення. Усі навчальні дисципліни мають практичні 
заняття, на яких студенти вчаться: моделювати практичне застосування здобутих знань, презентувати власні ідеї,  
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моделювати власні проекти, писати аналітичні документи, та ін. 
Багато викладачів мають досвід практичної діяльності в сфері політики, права, бізнесу, представницької та 
виконавчої влади, участі в роботі аналітичних центрів. Навчальний план передбачає Літні Школи, до яких 
залучаються, окрім викладачів УКУ, фахівці-практики. 
Навчальний план передбачає проходження студентами практики. На підставі договорів сформована база 
проходження практики (органи місцевого самоврядування та державної влади, громадські організації, політичні 
партії, ЗМІ, аналітичні центри, дипломатичні представництва, підприємства) https://drive.google.com/file/d/1SLYa-
CFdr7el7XphoFjXX0DLsi0RDVHx/view . 
Окрім того програма ЕПЕ пропонує регулярні зустрічі у форматі відкритих дискусій (EPE Open Talks) з фахівцями-
практиками: Президенти, Прем'єр-міністри, міністри, посли, експерти аналітичних центрів, підприємці з України та 
закордону: Леонід Кравчук, Арсеній Яценюк, Павло Шеремета, Елмар Брок, Рокко Буттільйоне, Джордж Кент, 
Дмитро Кулеба та інші (http://epe.ucu.edu.ua/media/anonce/ ; http://epe.ucu.edu.ua/fotogalereya/) . 

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

В освітньо-професійній програмі зафіксований перелік загальних і фахових компетентностей, а також програмних 
результатів навчання, частина з яких співвідноситься із соціальними навичками (ЗК 1-5, ФК 5-8,10). Йдеться про 
вміння самостійно шукати інформацію, критично її оцінювати, верифікувати, визначати проблеми та комплексно їх 
вирішувати, здатність до відповідальної та самостійної організації, вміння налагоджувати комунікацію, навички 
участі в командній роботі і прийняття лідерської позиції.
Студенти вчаться працювати в команді, презентувати свої напрацювання, будувати аргументи та конструктивно 
дискутувати. “Публічне мовлення та академічне письмо”, “Філософія та критичне мислення”, Літні школи після 2 та 
3 років навчання, “Історія великих ідей (філософія, політика, економіка)”,  - предмети на яких відбувається таке 
навчання. Окрім того на низці предметів (Політичні теорії та ідеології, Global issues and solutions) є компоненти, 
зокрема семінарські заняття, де таке навчання теж забезпечується. Зокрема, “Філософська етика та моральні 
проблеми сучасності” передбачає семінари з командною роботою та презентацією аргументів Pro et Contra з 
подальшою дискусією. Більшість предметів читаються з використанням інтерактивних методів викладання, що 
дозволяє студентам формувати soft skills.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Щороку Сектор моніторингу якості освіти проводить опитування студентів (Блок 1, Самооцінка студента, параметр 
«Моя самостійна підготовка у вивченні дисципліни»). Питання реального обсягу навантаження обговорюють також 
зі студентами викладачі та керівник програми. Це питання звичайно обговорюється кафедрою політичних наук, де 
викладачам ставиться завдання узгодити між собою обсяги завдань, зокрема обсягів читання, обов’язкового для 
різних курсів. На самостійну роботу відведено 56% часу відповідно до навчального плану.

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

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://vstup.ucu.edu.ua/rules/ 
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/yak-podaty-dokumenty/ 
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/politychni-nauky-etyka-polityka-ekonomika-2/ 

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

За «Правилами прийому» до участі у конкурсі на програму “Етика-Політика-Економіка” допускаються абітурієнти, 
що склали ЗНО з такими
мінімальними балами:
українська мова - 150; коефіцієнт 0,25
іноземна мова - 150; коефіцієнт 0,35
історія України або математика - 150; коефіцієнт 0,3
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Обрані предмети ЗНО та їх коефіцієнти при вступі обумовлені пріоритетністю цих дисциплін для програми та є 
ефективним способом для формування контингенту студентів. Встановлений рівень слугує хорошою базою для 
успішного навчання та подальшого розвитку в обраній сфері.
Ще одним мотивуючим фактором для успішного навчання студентів є можливість отримати фінансову підтримку у 
вигляді знижки. Для її отримання потрібно пройти три етапи конкурсного відбору та досягти високих показників 
ЗНО.
Існує кілька видів академічних знижок, присудження яких залежить від навчальної успішності претендента. 
Наприклад, для академічної знижки «Річна Плюс» сертифікат ЗНО з «профільного» предмету повинен бути 
більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний 
бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 
182/200 балів.
Детальніше про види та умови отримання знижок за посиланням:
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/otrymaty-stypendiyu/
Вступник має підписати і дотримуватися Меморандуму про призначення стипендій та правила участі у програмі 
стипендіатів освітніх програм УКУ.

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

Переведення, поновлення студентів з інших ЗВО (чи внутрішнього переведення між програмами, спеціальностями, 
факультетами) і визнання результатів регулюється Положенням про освітній процес (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-protses.pdf), частина 15. 15.6: 
“Перезарахування навчальних дисциплін з попереднього місця навчання здійснюється шляхом порівняння та 
визнання кредитів на підставі поданої академічної довідки, завіреної в установленому порядку”. А також 
Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів у ВНЗ “Український католицький 
університет” (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2018/01/Polozhennya-
pro-vidrahuvannya-ponovlennya-ta-perevedennya.pdf).
Студенти ЕПЕ беруть участь у програмі Erasmus+, перезарахування дисциплін в рамках якої,  врахуються відповідно 
до положення про академічну мобільність УКУ -https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/04/polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist_2016.pdf . У 2019-2020 н.р. студентки Марта 
Сандуляк перебувала у Tilburg University (Нідерланди), а Христина-Софія Микитюк у LCC International University 
(Литва); у 2020-2021 н.р.- студентки Анастасія Блажко та Наталія Войтова перебувають у Chemnitz University of 
Technology (Німеччина), Северин Курочка, Дарина Судачек- Istanbul Bilgi University (Туреччина), Настасія 
Коваленко - у KU Leuven (Бельгія).

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

На програму ЕПЕ відбулося 5 переведень. Четверо з інших програм УКУ: (2018-19 н.р.) Дарина Мендела 
(“Богослов’я”) та Богдана Гаврилів (“Соціальна робота”), (2019-20 н.р.)Вікторія Ошур (“Богослов’я”), (2019-20 н.р.) 
Вероніка Задернівська (“Культурологія”). Одна з-поза УКУ: (2019-20 н.р.) Ярина Писко (“Політологія”) з Лойола 
Університету в Чикаго. Переведення відбувалися на другий курс навчання.

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

Це питання регулюється Положенням про порядок реалізації студентами ВНЗ “Український католицький 
університет” права на вільний вибір навчальних дисциплін, пункт 2.11. (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-poryadok-realizatsiyi-studentamy-prava-
na-vilnyj-vybir-navchalnyh-dystsyplin1.pdf) де прописано можливість прослуховування та перезарахування он-лайн 
курсів, які є частиною неформальної освіти. Положення розміщене на сторінці: https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-
informatsiya/. Всі Положення розміщені у розділі Офіційна інформація на сайті УКУ.

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

На даний час такі приклади відсутні.
У часі карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19 студентам, після консультацій з викладачами, запропоновано 
пройти курси на платформі Corsera, які будуть зараховані студентам як дисципліни вільного вибору.

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

На ОП ЕПЕ застосовуються як традиційна система методів, так і інноваційні інтерактивні методики максимально 
близькі до професійних практик. В рамках курсу “Порівняльна політологія” відбувається написання індивідуального 
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порівняльного політологічного дослідження, де студенти вчаться опановувати необхідні теоретичні та методологічні 
підходи, здобуті в рамках цього та попередніх курсів. Для закріплення знань про функціонування виконавчої, 
законодавчої і судової влади студентам потрібно порівняти дві країни на наявність спільних і відмінних 
політологічних  характеристик. На курсі “Політичні теорії та ідеології” студенти завдяки таким завданням як 
написання командного дослідження, партійного маніфесту, позиційного документу вчаться командній роботі і 
прийняттю компромісних рішень.
На курсі “Політична система України” студенти працюють з нормативними теоріями та правовими нормами, що дає 
можливість пошуку власних інтерпретацій розвитку політичної системи, а також пошуку можливих викликів та 
рішень. Методи групової роботи та групові завдання дають можливість перевірити власні висновки, шукати 
консенсус у команді. Також робота передбачає інтерв'ювання суб'єктів політичного життя, що дає можливість 
практично відчути політичну систему та апробовувати ідеї, нарощує соціальних капітал і програми, і студентів. У 
курсі “Місцеве самоврядування” студенти використовують метод кейс-стаді, що передбачає варіативність рішень та 
краще розуміння компетенцій місцевого самоврядування. Форми та методи навчання прописані у силабусах.

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

Більшість курсів є інтерактивними, що дозволяє студентові активно брати участь у навчальному процесі. 
За кожною групою студентів закріплені викладачі-тьютори, завданням яких є допомогти студентові зорієнтуватися 
в навчальному процесі, а також обирати свою траєкторію навчання через вибір вибіркових дисциплін.
Курси, які читаються в межах програми, мають своє відображення  у системі CMS, що удоступнює для студентів 
матеріали, потрібні для опанування дисципліни і є ще одним зручним майданчиком для навчальної комунікації 
(зокрема має дуже зручні параметри для оцінювання і коментування письмових робіт).
Двічі на рік проводиться опитування студентів, в перелік питань входить і оцінювання методів навчання. 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zvit-2019-2020.pdf
Студенти беруть участь в обговоренні стосовно вдосконалення навчальних планів, зокрема на засіданнях кафедри 
політичних наук (протокол №6 від 06.03.2020).

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

Академічна свобода проголошена в УКУ як основоположний принцип  інституційної діяльності. 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/3-polozhennya-pro-duhovnu-
gromadyansku-j-akademichnu-svobodu.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf
Це проявляється зокрема в тому, що викладачі, яким довірено здійснювати освітній процес, вільні у виборі різних 
способів подання навчального матеріалу. Усі навчальні курси є авторськими і після обговорення в кафедральному 
колі затверджуються як нормативні чи спеціалізовані навчальні дисципліни.

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 *

Кожен викладач зобов’язаний у тій чи іншій формі на першому занятті представити силабус, зокрема календарний 
план курсу, систему оцінювання і форму кінцевої звітності. (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2018/05/Rozporyadzhennya-6-r-v.pdf) 
Усі курси мають електронну версію в CMS, де, власне, наявна вся необхідна інформація, а також ведеться облік 
оцінювання впродовж семестру (кожен студент може відслідковувати свої бали). Електронна версія курсу в CMS 
повинна з'явитися до початку семестру, в якому цей курс викладається.

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

Впродовж навчання студенти беруть участь у  наукових конференціях, сертифікатних програмах та школах.
І.Лопитинський та Д.Гарник виступали з доповідями на  студентській  науково-практичній конференції 
«Академічна наука, студентський рух та повернення Криму» в рамках конференції «Окупований Крим: зовнішня 
політика і політика безпеки» 23-24.05.2019р. (https://drive.google.com/open?
id=1xE3wvBY7LCtYh0A0UDvt4My3p3TzYOtQ) у м.Київ. Н.Коваленко виступала на  міжнародній конференції 
"Information Overload, AI, and Responsibility" 27.02.2020р. в рамках панелі “Dignity, ‘Digitality’, Democracy” 
(http://iieci.ucu.edu.ua/en/ihd/second/).
Студенти брали участь у міжнародній науково-практичній конференції “Випробування олігархією. Українські реалії, 
міжнародний досвід, перспективи подолання” (https://drive.google.com/open?id=11FS-
z_0IJ0nmFw3eN21ANlNPZ47rs9o5).
Студенти досліджували вплив міграції  на Україну, Польщу і Німеччину в європейському та глобальному контексті в 
рамках міжнародної польсько-німецько-української  школи “The Invisible Migrants of Europe: The Migration System 
between Ukraine, Poland and Germany” (19-23.11.2018) (http://epe.ucu.edu.ua/emigratsiya-yak-modernyj-politychnyj-
trend/).
А також: "Демократизація і промоція демократії в 21 столітті" (20-22.03.2018) (програма Інституту політології 
університету Кардинала С. Вишинського (Варшава, Польща).
Cтуденти  програми  брали участь у дослідженні Центру російських, східно-європейських та євразійських студій 
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Техаського Університету “Democratic Dialogues: Youth, Social Media, and Political Engagement in Ukraine” (лютий-
червень 2019).
В рамках окремих курсів  студенти готують дослідницькі проекти (“Політичні теорії та ідеології”, “Кількісні та якісні 
методи дослідження”) та порівняльні дослідження (“Порівняльна політологія”, модуль курсу “Історія великих ідей”).  
Кафедра провела низку  сертифікатних програм: “Європейські студії” (березень-липень 2018) присвяченої питанням 
функціонування ЄС та двосторонніх відносин між Україною та ЄС, яка стала основою для курсу з циклу дисциплін 
вільного вибору від університету  “Європейська інтеграція 1.0”;  “Європа. Цінності Майбутнє. Україна в 
європейському проекті” (27.09. - 26.10.2019), про коріння європейської інтеграції, вплив  християнських цінностей 
на її розвиток; “Справедливість, демократія і католицька суспільна думка” (травень 2020).
Для розвитку викладацького потенціалу, здійснено проект "Building Democracy: Rule of Law, Human Rights and 
Political Institutions (American Experience)" з циклом семінарів: "Postmodernism versus Limited Government, Free 
Markets and Unalienable Rights” (Т.Гойзінга,  лютий 2020), “Corruption and Anti-Corruption  Policy” (Ф.Ніколс, лютий 
2020).
У період 2018-2020 викладачами  було підготовлено  понад 110 публікацій (https://cutt.ly/bgBWa9q) та взято участь 
у майже 170 конференціях, семінарах (https://drive.google.com/file/d/1LgMvbsod_3-ld2pTLj1qCFU5NNHHwSih/view?
usp=sharing).

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

Кафедра політичних наук перед кожним семестром, переглядає силабуси та вносить зміни за необхідності.
Викладачі підвищують викладацьку майстерність та оновлюють зміст освітніх компонентів, застосовують нові 
методики у користуванні курсами в системі CMS.
Програма Еразумус +, міжнародні семінари, конференції, сертифікатні програми сприяють якісному оновленню 
навчальних курсів.
До лекцій залучаються фахівці-практики, експерти та гостьові іноземні лектори. На курсі “Історія великих ідей 
(філософія, політика, економіка)” модуль “Civil economy” читав Stefano Zamagni, професор Болонського 
університету, а модуль про політичні ідеї Платона та Арістотеля - Rocco Buttiglione, професор, депутат парламенту і 
екс-міністр культури Італії.
У співпраці з компанією “PWC Львів” на курсі “Макроекономіка” обговорили актуальні проблеми галузі, оновили 
силабус, а експерти компанії читали лекції  "Інвестиції. Інвестиційна галузь. Інвестиційний консалтинг”.
Цей курс оновлюється на основі звітів World Development report, Doing Business by World Bank, Human Development 
report by the United Nations, The Global Human Capital Report etc.
На курсі “Global issues and global solutions” студенти вивчають найактуальніші сучасні практики у галузі  на 
глобальному  та локальному рівнях.
На курсі “Порівняльна політологія” студенти розробляють адвокаційну кампанію з представництва інтересів 
реальної чи уявної спільноти чи організації.    
У 2019 -2020 році відбулося істотне оновлення силабусу курсу “Філософія та критичне мислення”: було додано 
розділ “Критичне мислення і прикладні проблеми ліберальної демократії”,  що сприятиме  прикладному 
застосуванню навичок філософського і критичного мислення до актуальних суспільних проблем.
На курсі “Етика і технології”, студенти аналізують найновіші публікації на платформах Researchgate та Academia.  До 
прикладу, аналіз експерименту, який проводив Massachusets Institute of Technology під назвою "Moral Machine 
experiment" https://www.researchgate.net/publication/328491510_The_Moral_Machine_Experiment)
До силабусу курсу було внесено тему найактуальніших  досліджень щодо кліматичних змін, енергетичних 
технологій та перспектив. 
Щороку до курсу “Статистика та економетрика” додаються нові приклади використання статистичних методів (нп. У 
жовтні-листопаді 2019 “Український інститут майбутнього” провів проект “Соціально-політичні настрої в частині 
Донецької та Луганської областей, які тимчасово не знаходяться під контролем України”. Оскільки, до проекту було 
багато зауважень, у студентів II курсу (2019-2020 н.р.) було завдання проаналізувати результати проекту та викласти  
зауваження до його реалізації. Завдання включене до силабусу).
Викладачі постійно опрацьовують нову літературу та презентують основні ідеї. В рамках курсу “Статистика та 
економетрика” у 2019-20н.р. студентам запропоновано книгу  А.Банерджі, Е.Дуфло, Нобелівських лауреатів з 
економіки  у 2019р.- «Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів».

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

Відповідно до “Положення про академічну мобільність” https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/04/polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist_2016.pdf, кожного семестру Сектор міжнародних 
академічних зв’язків оголошує конкурс на участь в програмах міжнародної студентської мобільності. Кожен студент 
має право взяти участь у конкурсі і, за умови успішного проходження, навчатись один семестр за кордоном в одному 
з європейських університетів в рамках програми “Еразмус+”. Для студентів і викладачів Університету існують 
додаткові можливості, про які своєчасно надходить інформація. (http://international.ucu.edu.ua/students/ucu-
students/; http://international.ucu.edu.ua/faculty/ucu-faculty/).
Викладачі програми орієнтуються в найновіших дослідженнях у своїй сфері, залучають студентів до читання 
наукової літератури іноземними мовами; беруть участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах.
До викладання курсів та літніх шкіл залучені висококласні фахівці, професори західних університетів, зокрема 
проф. Рокко Бутільйоне (Папський Латеранський Університет Рим), проф. Пйотр Мазуркєвіч (Університет 
ім.Кардинала Вишинського, в Варшаві), д-р Паоло Санторі (Університет LUMSA в Римі), д-р Томмазо Реджіані 
(Університет ім. Масарика в Брно), проф. Чеслав Порембські (Інститут Йозефа Тішнера та Ягеллонський 
Університет в Кракові), проф. Хосе Казанова (Дорджтаунський Університет в Вашингтоні).

Сторінка 11



Викладачі та студенти беруть участь в численних семінарах за участю іноземних фахівців.
Більше тут: https://cutt.ly/jgBSrV4

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?

Оцінка за курс виводиться сумарно з окремих оцінок за підсумкові завдання, що скеровані на перевірку досягнення 
програмних результатів конкретного курсу. Відповідно до завдань і цілей, які ставить перед собою розробник курсу, 
оцінка складається зазвичай з поточного контролю протягом семестру (робота на практичних чи семінарських 
заняттях, виконання і презентація індивідуальних та командних проєктів, написання самостійних, контрольних 
робіт чи тестів), у випадку, якщо курс закінчується іспитом, то оцінка за іспит доплюсовується. Поточний контроль 
здійснюється фактично на всіх видах аудиторних занять. Основна мета поточного контролю – дати студентові 
нагоду “пізнати себе”, своє розуміння теми, а також тримати в тонусі мотивацію студентів до навчання. Інформація, 
яку викладач отримує, залучаючи різні види поточного контролю, використовується для удосконалення методів 
навчання, а студентів змушує замислитися над плануванням і ефективною організацією самостійної роботи.
Програмні результати відображаються у конкретних формах усного опитування, письмового експрес-контролю, 
виступів студентів при обговоренні тематичних питань, а також у формі комп’ютерного тестування. Чимало завдань 
продумані так, що охоплюють кілька програмних результатів. Наприклад, пишучи есей з «Історії Великих Ідей» 
студент має засвідчити ознайомленість з джерелом або суттю поставленої проблеми, вміння аналізувати, 
рефлектувати, узагальнювати, інтерпретувати, пропонувати рішення. Не менш важливим критерієм є вміння 
викласти свою думку – доступно, грамотно, вичерпно і водночас лаконічно. Усі ці компоненти складають оцінку за 
есей.
Форми контролю прописані у силабусах навчальних дисциплін.

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

В УКУ розроблено і на всіх програмах ефективно впроваджено систему оцінювання (відповідно до Положення 
https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/), яка є ще одним інструментом для мотивації студента до системного 
і наполегливого навчання впродовж семестру. Щоб подолати чи мінімізувати суб’єктивізм при оцінюванні знань 
студента, в УКУ запроваджено різнобічні форми контролю, за допомогою яких можна системно врахувати всі види 
навчальної роботи студента: від усних відповідей і участі в тематичних дискусіях під час практичних і семінарських 
занять до самостійних письмових робіт, контрольних тестів, написаних есеїв, виступів з презентаціями і т.ін. Такий 
підхід до оцінювання дозволяє надати студентові академічну свободу самореалізуватися.
Оцінювання результатів навчання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. В межах дисципліни 
застосовуються контрольні заходи у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового (семестрового) 
контролю знань.
Викладач на початку семестру повідомляє студентам і фіксує в силабусі форми контролю, які використовуватиме 
впродовж навчання і на закінчення курсу.

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

Форма проведення контролю та критерії оцінювання контрольних завдань зазначаються у силабусах навчальних 
дисциплін. Силабус є доступним для студента з першої лекції кожної дисципліни. 
Якщо йдеться про вибіркові курси, то про вимоги і про систему оцінювання спецкурсу студенти дізнаються ще 
наприкінці попереднього семестру, коли вибирають курси.
Терміни складання іспитів на відповідний навчальний рік прописані в Академічному календарі, доступному на сайті 
Університету (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2020/09/Akademichnyj-
kalendar_2020-2021-n.r.pdf).
Питання, що стосується чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень, входять в питальник 
студентів, відповідно будь-якого ґатунку проблеми, пов’язані з оцінюванням, фіксуються і виправляються.

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

На час розробки ОП та на час подання ОП на ліцензування стандарт був відсутній.
Після затвердження стандарту (10.07.2020) ОП була приведена до вимог цього стандарту для вступників 2020р.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про порядок оцінювання знань студентів, яке 
розміщене на офіційній сторінці Університету.
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-
otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

У пункті 10.3 Положення про освітній процес (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-protses.pdf) йдеться про те, що студенти є ознайомленими із 
політиками Університету, які стосуються списування та плагіату. Всі студенти на початку навчального року письмово 
зобов’язуються дотримуватись цих політик.
Відповідно до пунктів 10.4 - 10.6, якщо під час проведення контрольних заходів із дисципліни чи іншого виду робіт, 
викладач помітив факт плагіату чи списування, то він подає доповідну записку про цей факт в деканат. Якщо факт 
списування був підтверджений деканатом, то студентові виноситься догана із занесенням в особову справу. Якщо 
факт плагіату повторився, то студента відраховують з числа здобувачів Університету після подання керівником 
програми доповідної записки в деканат.
У пункті 12.2.1 Права здобувачів вищої освіти (цього ж Положення) йдеться: оскарження дій органів управління 
Університету та їхніх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників. У разі виникнення між 
студентом і викладачем непорозуміння або конфліктної ситуації студент має право звернутися з клопотанням до 
деканату. Розглядають таке звернення лише за умови, що студент спільно з викладачем і представником деканату 
доклав належних зусиль для самостійного залагодження конфлікту.
За час існування програми не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між здобувачами ВО та 
екзаменаторами.
Студенти, яких було відраховано, не мали підстав оскаржувати таке рішення.

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

Порядок ліквідації академічної заборгованості детально описано в розділі 3 “Положення про порядок оцінювання” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-
zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity.pdf ). В Положенні прописані конкретні терміни ліквідації академічної заборгованості, 
склад екзаменаторів. Терміни визначені таким чином, щоб студент мав достатньо часу підготуватися до перездачі 
іспиту.

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

У розділі 6 (Розгляд апеляцій) Положення про Екзаменаційну комісію (https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-komisiyu.pdf ) 
описано порядок подання та розгляду заяви студента, який не погоджується з оцінкою.
До цього часу прикладів не було.

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

Перелічені нижче документи можна знайти на сайті: https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/
- Положення про запобігання плагіату та інших видів порушення академічної доброчесності й коректне 
застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності Вищого навчального закладу 
"Український Католицький Університет" (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf)
- Порядок використання системи Unicheck у ВНЗ  "Український католицький університет" (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf)
- Пам'ятка про етос УКУ (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-
pro-etos-uku.pdf)

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

Програма користується ресурсом перевірки на плагіат Unicheck. УКУ передплатив можливість користуватися цим 
ресурсом на всіх програмах. (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf) Порядок використання системи Unicheck у ВНЗ  
"Український католицький університет".
Окрім того УКУ розпрацювало процедуру протидії академічній недоброчесності, яка описана в Положення про 
запобігання плагіату та інших видів порушення академічної доброчесності й коректне застосування цитат в 
освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності Вищого навчального закладу "Український 
Католицький Університет"  (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf)

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

Від початку існування УКУ академічна доброчесність була однією із ключових характеристик навчального процесу. 
Академічна доброчесність є частиною корпоративного етосу УКУ (п.9 Загальних принципів Пам’ятка про етос УКУ  
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-uku.pdf). Про це 
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завжди комунікується в інформаційних матеріалах про УКУ, під час рекрутингової кампанії, під час днів відкритих 
дверей.
Адміністрація УКУ спільно з студентським самоврядуванням формують політику щодо академічної доброчесності. 
Студентське самоврядування самостійно проводить власні заходи з популяризації академічної доброчесності як 
серед студентів УКУ так і серед студентів інших ЗВО, а також для абітурієнтів. (Дні академічної доброчесності).
А також: https://ucu.edu.ua/news/pro-rezultaty-proektu-spryyannya-akademichnoyi-dobrochesnosti-v-ukrayini-saiup/

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

Викладачі постійно нагадують студентам про необхідність дотримання принципу академічної доброчесності. В 
практиці ЕПЕ такої практики ще не було.

6. Людські ресурси

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

Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників описано у таких документах:
- Кадрова політика Українського католицького університету
- Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюються за конкурсом
- Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
- Положення про професійно-кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду науково-педагогічних працівників
- Положення про адаптацію нового працівника
Ці документи є у доступі на https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/ .
При конкурсному обранні на посаду переваги надаються особам, які:
- вільно володіють українською та англійською мовами (чи іншими офіційними мовами Європейського Союзу);
- демонструють високу цифрову грамотність;
- мають досвід навчання, роботи за фахом чи стажування за кордоном;
- виявляють розуміння місії Університету і готовність брати участь у її здійсненні.
Нові викладачі залучаються до орієнтаційної сесії з метою адаптації до нового місця праці. 

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

Оскільки Освітня Програма ЕПЕ ще не має працевлаштованих випускників, то робота ведеться з потенційними 
роботодавцями. Кафедра політичних наук, відповідальна за ОП ЕПЕ, провела низку зустрічей із представниками 
стейкхолдерів щодо формування навчальних планів, щодо прищеплення студентам необхідних навичок та 
компетентностей. Усі зустрічі відповідно запротокольовані. (https://cutt.ly/agPuxak ;  https://cutt.ly/lgPuHfl)

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

Потенційні роботодавці (експерти аналітичних центрів, представники ЗМІ, органів місцевого самоврядування, 
представники ГО) залучаються до прочитання окремих лекцій в рамках навчальних дисциплін, до проведення 
Літніх Шкіл (частина навчального плану) та до прочитання відкритих лекцій в рамках відкритих дискусій EPE Open 
Talks.   https://cutt.ly/HgLa0M8
https://www.facebook.com/epe.edu.ucu/posts/997524850765266  ,   
https://www.facebook.com/epe.edu.ucu/posts/1018887225295695    
https://www.facebook.com/160674277783665/posts/585375981980157/ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3323537027724143&id=100002036358044

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

Щороку науково-педагогічні працівники Українського католицького університету можуть отримати стипендію за 
значні досягнення у науково-педагогічній діяльності. Призначення такої стипендії регулюється Положенням “Про 
засади преміювання працівників Українського католицького університету” за виняткові досягнення у науковій 
праці” (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/19.-polozhennya-pro-
premiyuvannya-.pdf).
Присуджується щорічна ректорська премія за наукові досягнення. Університет підтримує поїздки на конференції, 
організацію конференцій в Університеті та інші наукові комунікації; публікації наукових досліджень, перекладів. 
Викладачі мають змогу отримати підтримку на реалізацію проєкту згідно з Положенням про присудження 
дослідницьких ґрантів викладачам та іншим представникам ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ» за підтримки благодійного фонду «ПОВІР У СЕБЕ» (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Povir_u_sebe_2019.pdf).
Також Університет організовує навчальні подорожі для викладачів, н.п. в липні 2018 завідувач кафедри Юрій 
Підлісний брав участь в літній школі в Університеті Notre Dame США, а доцент кафедри Петро Байковський брав 
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участь в ознайомчій поїздці до США (квітень 2019) з вивчення досвіду праці коледжів Liberal Arts в розрізі 
навчального процесу, підготовки освітніх програм та навчальних дисциплін, академічних досліджень, вступних 
кампаній (https://www.facebook.com/160674277783665/posts/591508724700216/).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Викладачі ОП ЕПЕ проходять періодичне підвищення кваліфікації (https://cutt.ly/jgLu9l9) відповідно до Положення 
про підвищення кваліфікації викладачів (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf) як в рамках УКУ через Школу підвищення 
викладацької майстерності Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ (ЦеНІТ), так і поза УКУ, у тому числі 
через участь в програмі міжнародних обмінів Erasmus + (Так,  Юрій Підлісний,  завідувач кафедри політичних наук 
та доцент кафедри Петро Байковський брали участь у міжнародній викладацькій мобільності у   Університеті 
Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw), 4-8 червня 2018р. -
https://cutt.ly/GgZiooN, https://cutt.ly/4gZiaJv).
ЦеНІТ регулярно проводить семінари та тренінги (часто із залученням професіоналів з інших навчальних закладів, 
в тому числі закордонних) для викладачів з метою формування навичок із створення е-курсів, навичок цифрової та 
інформаційної грамотності, а також підтримки і розвитку викладацької майстерності й наукових комунікацій.
У 2018-2020 рр. курси з підвищення викладацької майстерності проходили Юрій Підлісний, Оксана Дащаківська, 
Петро Байковський.
За результатами оцінки студентів складається перелік викладачів УКУ, які отримали найвищі оцінки за 2018-2019 
н.р (оцінка 4,8 і вище за 5-ти бальною шкалою) у розрізі кафедр. Такі викладачі нагороджуються премією за 
особливі успіхи у викладацькій майстерності.

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?

Університет має у своєму розпорядженні 5 сучасних корпусів, у яких розташовані колегіум, авдиторії, конференц-
зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення для кафедр та деканатів, каплиці, телерадіостудія, читальні зали 
бібліотеки, музей, публічний культурний простір, дитяча зона, кафе, книжкова крамниця, виставкові зони, 
адміністративні приміщення, коворкінги тощо. Навчання студентів ОП здійснюється в Академічному корпусі (вул. 
Свєнціцького, 17)
УКУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до користування бібліотечними фондами. Науково-
педагогічні працівники і студенти ОП мають доступ до користування різних бібліотечних колекцій. Бібліотека УКУ 
забезпечує своїх читачів електронними ресурсами, доступ до яких відбувається з будь-якого комп’ютера на території 
університетського містечка.
Система CMS є доброю допоміжною платформою для навчання і консультування студентів. Забезпечення доступу до 
інтернету, а також наявність у кожній авдиторії обладнання для презентацій сприяють успішним результатам 
навчання. У доступі студентів є комп'ютерний клас, в якому відбуваються групові навчання з низки предметів н.п. 
“Статистика і економетрика”, “Кількісні та якісні методи дослідження”.

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

Університет багато уваги присвячує створенню сприятливого для навчання середовища: облаштування зручних 
авдиторій, доступ до інтернету, наявності комп’ютерно-технічного забезпечення у кожній авдиторії, зручних 
просторів для спільного навчання та відпочинку, спортивних майданчиків.
Студенти та викладачі мають доступ до внутрішнього сайту Портал УКУ (portal.ucu.edu.ua), де можна ознайомитись з 
усіма основними електронними сервісами: можна зарезервувати авдиторію або залишити звернення у 
господарський та ІТ-відділи (в разі технічних несправностей або за потреби спеціального обладнання тощо). Для 
студентів діють знижки на харчування у їдальні та кафетерії ЗВО до 50% при отриманні читацького квитка. Під час 
сесії бібліотека працює цілодобово. Центр Шептицького часто стає майданчиком різноманітних академічних, 
культурних і громадських подій міського, регіонального та міжнародного масштабів, що дозволяє студентам брати в 
них участь, збагачувати свій інтелектуальний та соціальний розвиток. Окрім цього, у Центрі діє студентський 
простір, де студенти можуть збиратись для спільної роботи над завданнями і проєктами, організувати власні події. З 
ініціативи студентів програми в одній із авдиторій було встановлено піаніно, яке студенти використовують для 
спільного музикування. Щороку сектор моніторингу якості освіти проводить опитування і звітує щодо роботи 
структурних підрозділів, які забезпечують організацію навчання та побуту студентів ЗВО.

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

Навчальний процес в Університеті проводиться відповідно до державних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення. Університет має у своєму розпорядженні 5 сучасних корпусів, в яких розташовані колегіум, авдиторії, 
конференц-зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення для кафедр та деканатів, каплиці, телестудія, читальні 
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зали бібліотеки, музей, публічний культурний простір, дитяча зона, кафе, книжкова крамниця, виставкові зони, 
адміністративні приміщення тощо. Усі корпуси відповідають протипожежній безпеці.
В кожному корпусі працює відділ охорони, укладено договір з охоронною фірмою, ведеться відеоспостереження з 
записом, в навчальні приміщення не допускаються сторонні особи, а вхід в Колегіум через електронні перепустки.
УКУ має договір з міською лікарнею №4 та лабораторією UniLab. Кожного року Інститут психічного здоров'я та 
кафедра клінічної психології спільно організовують заходи з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я та 
запрошує всіх бажаючих долучитись до подій.
В умовах пандемії COVID19 усі приміщення забезпечені дизенфекторами, заняття в аудиторіях відбуваються згідно 
санітарних вимог з можливістю онлайн занять. Усі приміщення забезпечені інформацією про заходи безпеки. На 
вході в корпуси є вимірювачі температури. Створено чат-бот для моніторингу стану здоров'я студентів.

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?

Програма Етика-Політика-Економіка запровадила систему тюторства, чи академічного порадництва з моменту 
заснування у 2017 році. Програма передбачає, що викладачі стають порадниками для груп з 15-17 студентів 1 та 2 
курсів. Тоді як на 1-му курсі це порадництво має соціальний характер і допомагає адаптуватися, на 2 році навчання 
йдеться більше про формування особистих освітніх траєкторій та допомогу у формування кола академічних 
зацікавлень. 
Університет надає також підтримку у вигляді знижок в оплаті для студентів, які не мають змоги самостійно покрити 
витрати на навчання (більше про це: https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/otrymaty-stypendiyu/).
Також в університеті діє Центр психологічного консультування (https://ucu.edu.ua/news/tsentr-psyholohichnoho-
konsultuvannya-uku/) Відповідно до опитування Сектору моніторингу якості освіти, рівень
задоволеності студентів є високий. Зауваження щодо роботи тюторів неодмінно враховуються.

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 Відділі студентського життя створено підрозділ для роботи зі студентами, які мають ту чи іншу форму 
інвалідності. Цей підрозділ вивчає проблеми і старається їх мінімізувати, координуючи зусилля всіх підрозділів 
Університету на забезпечення підтримки студентів з інвалідністю. Цей аспект діяльності Університету висвітлено у 
спеціальних регулюючих документах:
https://sao.ucu.edu.ua/suprovid-osib-z-osoblyvymy-potrebamy/pidtrymka-studentiv-z-osoblyvymy-potrebamy/. Також 
сектор напрацював положення, що регулює питання навчання студентів з особливими потребами (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-organizatsiyu-inklyuzyvnogo-
navchannya-iz-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy3.pdf), затверджений на Вченій Раді Університету 25.03.2020р.
УКУ дбає, щоб забезпечити людям з інвалідністю доступність та зручність своїх приміщень. Згідно з вимогами 
ліцензійних умов Університет уклав договір з Підприємством об’єднання громадян «Центр професійної підготовки 
та інжинірингової діяльності» щодо проведення технічного обстеження університетських корпусів, а також 
консультацій на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення фахівцем, який 
має кваліфікаційний сертифікат. Згідно з висновками, використання приміщень усіх будівель є доступним для 
обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів ДБН В.2.2-17:2006.

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?

У 2017 році було розроблено та затверджено Політики захисту вразливих осіб (протокол No13 від 22.05.2017 р.) та 
призначено Уповноважену Університету з прав уразливих осіб (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polityka-zahystu-vrazlyvyh-osib-UKU-2020.pdf). 
Політики включають в себе:
- глосарій;
- сферу застосування;
- правове регулювання;
- обов’язки Уповноваженого;
- обов’язки осіб, на яких поширюється дія Політик;
- порядок проведення розслідування жорстокого поводження з уразливими
особами;
- відповідальність;
- перелік додатків.
Одне з основних своїх завдань УКУ вбачає в поширенні християнської етики праці та навчання. Це означає 
безкомпромісну боротьбу з усіма формами зловживань і вироблення у працівників і студентів духу служіння і 
солідарності. Зокрема про це йдеться в документі Етос Українського католицького Університету (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-uku.pdf)
Можна стверджувати, що такого негативного досвіду ми не мали.
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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

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-zaprovadzhennya-ta-
rozvytok-osvitnih-program.pdf 

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

Оскільки програма нова, то обговорення і внесення коректив та змін відбувається постійно. Кафедра організовує 
постійні опитування студентів, залучає студентів до засідань кафедри щодо вдосконалення ОП в цілому та в розрізі 
окремих предметів (протокол №6 від 06.03.2020) https://cutt.ly/ngPoxt3). На завершення кожного семестру та перед 
початком наступного відбувається обговорення навчальних планів та силабусів.
13.03.2019 затверджено профіль для вступників 2019р. (https://cutt.ly/9gLsip3) у зв'язку з впровадженням 
загальноуніверситетського компоненту "Світоглядне Ядро". Наприклад: "Історія Великих ідей" скорочена до трьох 
семестрів з переглядом наповнення курсу, запропоновано нові курси "Теорія політики і влади", "Політичний процес 
та творення політики". Впроваджено новий предмет "Психологія в політиці" замість "Основ конфліктології". Замість 
предмету "Методи філософських та наукових досліджень" впроваджено "Методологія політичних та соціологічних 
досліджень". Збільшено кількість кредитів для практики. Збільшено к-ть кредитів для предметів "Політичні теорії 
та ідеології", "Порівняльна політологія" за рахунок зменшення к-ті кредитів для "Суспільного вчення Католицької 
цервки" та "Основ теорії ігор". Один англомовний курс було додано "International Economics". Внаслідок аналіз 
структурно-логічної схеми деякі предмети змінили семестр викладання. Зміни були зумовлені необхідністю краще 
структурувати програму та посилити фаховий компонент предметів. 
Новий профіль для вступників 2020 (https://cutt.ly/YgLsdqS) було затверджено 21.08.2020. Відповідно до 
затвердженого стандарту з “Політології” (для бакалаврів) внесено зміни, що стосуються перегляду компетентностей 
та програмних результатів навчання, що відображено у  матриці компетентностей та відповідних силабусах. Крім 
цього, на прохання студентів та після відповідного аналізу викладачів економічного блоку, збільшено кількість 
кредитів курсу “Вступ до економіки”за рахунок зменшення кредитів курсу “Мікроекономіки".

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

Студенти мають можливість регулярно спілкуватися з викладачами, тьюторами та керівником програми ЕПЕ щодо 
змістовного наповнення предметів, якості викладання, та логічно-структурної схеми. Студенти різних років 
навчання залучалися до засідань кафедри політичних наук щодо перегляду ОП зокрема (протокол №6 від 
06.03.2020 https://cutt.ly/ngPoxt3). 
Також регулярно проводиться опитування студентів сектором моніторингу якості освіти, а результати враховуються 
при обговоренні необхідності змін (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/10/ZVIT-na-sajt-2018-2019-24.09.2019-1.pdf).

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

Права та обов’язки студентського самоврядування описані в п. 2 Положення про студентське самоврядування 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/13-Polozhennya-pro-studentske-
samovryaduvannya.pdf) Українського католицького університету. Зокрема, члени студентського самоврядування 
можуть вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу чи щодо навчальних планів та програм. 
Студентське самоврядування аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації 
навчального процесу та звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Також представники 
студентського самоврядування є членами Вченої ради УКУ. Зокрема студентка 4-го курсу ЕПЕ Дарина Судачек є 
членом Вченої Ради (https://ucu.edu.ua/about/administration/vchena-rada/vchena-rada-persons/). Також cтудентка 
групи СЕП18Б, Парламент студентів УКУ Надія Качмар, cтудентка групи СЕП17Б, президентка Уряду студентів УКУ 
Дарина Судачек, студент групи СЕП17Б, секретар Уряду студентів УКУ Іван Лопатинський.

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

При розробці ОП ЕПЕ, а також в процесі функціонування програми проведено низку зустрічі із потенційними 
роботодавцями з метою вдосконалення програми відповідно до очікувань потенційного ринку праці для наших 
студентів. До таких зустрічей були залучені представники аналітичних центрів, органів місцевого самоврядування, 
тощо.
https://cutt.ly/KgPyHGB; https://cutt.ly/3gPy44E; https://cutt.ly/vgPuqH4; https://cutt.ly/RgPuyrs; 
https://cutt.ly/agPuxak; https://cutt.ly/lgPuHfl.
Також Відділ студентської кар’єри (https://sao.ucu.edu.ua/studentska-karyera) проводить опитування серед 
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роботодавців щодо програмних результатів.

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

Починаючи з третього семестру навчання відбуваються розмови зі студентами щодо їхньої подальшої траєкторії 
навчання та працевлаштування як з тьюторами так і з викладачами. Під побажання студентів формується та 
розширяється база практик. 
Також цим займається Підрозділ студентської кар’єри, долучається і Асоціація Випускників УКУ 
(http://alumni.ucu.edu.ua/).
Також викладачі через свою професійну задіяність і контакти долучаються до створення певної візії щодо 
подальшого шляху наших випускників.

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?

Періодичні зустрічі зі студентами, а також результати опитування студентів від Сектору моніторингу якості освіти 
виявили проблеми із викладанням деяких предметів. В результаті було замінено двох викладачів, а також було 
замінено предмет "Методи філософських та наукових досліджень" на предмет "Методи політичних та соціологічних 
досліджень".

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?

ОП Етика-Політика-Економіка проходить первинну акредитацію.

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

Викладачі, які забезпечують викладання предметів на ОП ЕПЕ, залучаються до обговорення як окремих предметів 
так і блоків предметів. Наприклад, 17.02.2020 відбулося обговорення внесення змін до ОП ЕПЕ, на якому викладачі 
були поділені на блоки: політологічний, правничий, філософсько-світоглядний, економічний, тощо, на якому було 
подану низку пропозицій, які згодом увійшли до нового ОП для вступників 2020р.

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

У ВНЗ “Український католицький університет” розробляється Внутрішня система забезпечення якості освіти, яка 
має на меті забезпечити платформу власного розвитку університету. Для напрацювання Внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти, створено робочу групу та визначено 7 основних Політик УКУ, які є складовими 
Внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти:
1. Політика у питаннях Етосу та цінностей, служіння - відповідальний: проректор із призначення та місії УКУ 
Маринович М.
2. Політика у питаннях академічної доброчесності і свободи, а також протидії академічному плагіату - 
відповідальна: керівник науково-організаційного відділу Пиріг М.
3. Політика забезпечення якості освітньої діяльності з акцентом на студентоцентрованість - відповідальна: 
проректор з науково-педагогічної роботи Опацька С.
4. Політика розвитку наукової діяльності - відповідальний: проректор з наукової роботи Яськів О.
5. Кадрова політика - відповідальна: керівник відділу управління персоналом Кульчицька У.
6. Політика інтернаціоналізації - відповідальний: заступник проректора з науково-педагогічної роботи 
Шеренговський Д.
7. Інформаційна політика - відповідальна: проректор з розвитку та комунікації Климовська Н.
Водночас в УКУ працює Сектору моніторингу якості освіти УКУ, який 2 рази в рік проводить опитування студентів 
університету стосовно якості викладання та надання сервісних послуг структурних підрозділів університету, 
проводить опитування випускників, аналізує та формує звіти стосовно результатів опитування.

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?

Положення про освітній процес. (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-protses.pdf)

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

http://epe.ucu.edu.ua/profili-osvitnoyi-programy-etyka-polityka-ekonomika/

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

http://epe.ucu.edu.ua/
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/politychni-nauky-etyka-polityka-ekonomika-2/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами програми ЕПЕ є її міждисциплінарний характер, який дозволяє надати студентам практичні 
вміння та сформувати у них широкий світогляд. Безумовною перевагою ЕПЕ є вивчення політології у поєднанні з 
етикою та економікою. Це значно розширює горизонт пізнання політичних процесів і дозволяє аналізувати їх 
набагато повніше. Сильною стороною також є оригінальні навчальні дисципліни, які не викладаються на інших 
політологічних програмах: Історія Великих Ідей, Політичні теорії та ідеології (курс предбачає паралельне 
викладання двома викладачами подібних тем, але з різних позицій (з точки зору політичної теорії і з точки зору 
політичних ідеологій), Глобальні питання і глобальні рішення.
А також залучення студентів до extra curriculum, широка база практик. 
Великими плюсами програми є проведення різноманітних «літніх шкіл», семінарів, воркшопів, конференцій та 
запрошення на ці події людей, які є визнаними професіоналами у своїй галузі. ЕПЕ не лише надає знання з 
політології, але й цілу низку практичних вмінь, які потрібні молодим людям, щоб бути конкурентоспроможними на 
сучасному ринку праці (іноземні мови, робота з даними тощо). Програма постійно проводить зустрічі зі 
стейкхолдерами та тримає руку на пульсі ринку праці, щоб розуміти, що саме потрібно працедавцям, й 
імплементувати їхні потреби у навчальний процес. На програмі ЕПЕ приділяється велика увага міжнародному 
досвіду. Гостьові викладачі, академічний обмін в рамках Erasmus+ та інших програм, тощо. Приємна, дружня 
атмосфера на кафедрі, висока культура спілкування викладачів та студентів, неухильне дотримання стандартів 
академічної чесності усіма членами навчального процесу – це ті риси ЕПЕ, які потрібно плекати і розвивати.
Утім, окремі аспекти програми потрібно буде підкоригувати. Зокрема, більше уваги приділити реаліям сучасної 
української політики, з якими, матимуть справу українські політологи-практики: політичне консультування, виборчі 
технології, аналіз ситуації в країні тощо. Також сформувати пакет тем, на які є особливий попит в українському 
громадсько-політичному секторі. Це, зокрема, реформа місцевого самоврядування (децентралізація), реформа 
правоохоронних органів, виборча реформа, російсько-українська війна та ін. Було б добре оптимізувати навчальний 
процес так, щоб студенти могли обрати для себе такі теми і працювати над ними протягом навчання, щоб згодом 
займатися ними професійно.

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

Після першого випуску буде здійснено аналіз траєкторії продовження навчання, а також працевлаштування наших 
випускників. Відповідно, з урахуванням зауважень, порад та рекомендацій випускників та працедавців буде 
коригуватися ОП. 
Також буде створено асоціацію випускників ОП ЕПЕ, яка стане новим дієвим стейкхолдером. Водночас, працедавці 
наших випускників теж стануть стейкхолдерами.
Періодично відбуватимуться зустрічі із асоціацією і представниками роботодавців з метою адаптації навчальних 
планів загалом і окремих курсів зокрема до актуальних потреб ринку праці і особливостей запитів в галузі 
політології. Також на підставі цих зустрічей буде вдосконалена база проходження практик і стажувань.
Враховуючи останні реалії з пандемією, ОП формуватиме банк відео-курсів з основних предметів, а в ідеалі усіх 
предметів крім вибіркових. 
З метою посилення конкурентноздатності наших випускників на ринку праці, ОП ЕПЕ планує: 1) збільшити час, 
виділений на вивчення сучасних політичних процесів в Україні, а також процесів пов'язаних із геополітичними 
процесами, які заторкають інтереси України; 2) збільшити час на вивчення інструментів політичного аналізу та 
прогнозування; 3) розширити існуючу базу практик та стажувань.
З метою посилення інтернаціоналізації ОП, зокрема запрошення на навчання закордонних студентів в рамках 
двосторонньої міжуніверситетської співпраці, а також співпраці в рамках Erasmus+, відкрити можливість читання 
більшої кількості предметів англійською мовою. Також буде розширятися база закордонних Університетів-
партнерів з метою короткострокових обмінів викладачами та студентами, окрім співпраці в рамках Erasmus+.
Аналіз працевлаштування та продовження навчання дасть додаткові дані щодо перспектив відкриття програми 
магістерського рівня
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Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Прах Богуслав Антоні

Дата: 17.11.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Політична психологія навчальна 
дисципліна

Силабус Політична 
психологія.pdf

RJNq0+Hz7ObiOoYg
AOsawhxKKgyqTt0Jt

MSj1dkxqw8=

Мультимедійна аудиторія

Експерти командної 
роботи

навчальна 
дисципліна

Силабус Експерти 
командної 
роботи.pdf

QmnQ0Y2DgXteBLU
8+Km47vRAGKBTM
Vw0e27nJRH/ELk=

Мультимедійна аудиторія

Порівняльна 
економіка: економічні 
системи

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Порівняльна 

економіка_економі
чні системи.pdf

2d6mis3hENmW8jx
9uogd5zaHKR/Mpg
QNXIZgaBsEKY4=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Історія мистецтв 
модерої доби

навчальна 
дисципліна

Силабус_історія_м
истецтва_модерно

ї_доби.pdf

yTkSYbN9BJO0PszR
sEYZMtwkoDK5SzA7

AqwzQniMm5s=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Філософія 
культури

навчальна 
дисципліна

Силабус Філософія 
культури.pdf

KuDaeNJCkQyRJUA
db/8EoujnCKjWPpl4

LFOSWZPy3F4=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ The moments of 
change

навчальна 
дисципліна

Силабус The 
moments of 
change.pdf

sOI2FRMhPUPQeMt
qEsX+8o82FJhvGFK

GPxHYmoQ75nw=

Мультимендійна аудиторія

ДВВУ Соціальне 
підприємництво 
теорія та практика

навчальна 
дисципліна

Силабус Соціальне 
підприємництво 

теорія та 
практика.pdf

yWL92HcxffrUlrFek6
Y3/22hWpcO54urQV

oVQGzcl4Y=

Мультимедійна аудиторія

Міжнародне публічне 
право. Особлива 
частина

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародне 

публічне право. 
Особлива 

частина.pdf

I0mS4Y0f1hozwpoZp
lQG25WK4wKpZd5T

CApntSbhKz8=

Мультимедійна аудиторія

Етика і технології  навчальна 
дисципліна

Силабус Етика і 
Технології_.pdf

saIeS6gSReq7A8ETq
t1zohRDUeacm6ILds

WPUSfa1CM=

Мультимедійна аудиторія

Основи менеджменту навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
менеджменту.pdf

hK2/mKDvmf+D6tm
NQYZIuB/eICFAnhjr

Ed/9hKXdBdI=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ God`s Fools навчальна 
дисципліна

Силабус God`s 
Fools.pdf

wwFmjybw5UBviuvs
YQW70WZI44pcMt
wuhoVz1g3bX2w=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Філософія науки 
і культури

навчальна 
дисципліна

Силабус Філософія 
науки і 

культури.pdf

k7MYwUN1Z8WzfD
UjAMcQ/fL+eSUcW
6TcTarkm0sXwug=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Психологія 
стосунків та 
спілкування

навчальна 
дисципліна

Силабус Психологія 
стосунків та 

спілкування.pdf

lczT40sLTAWt1nzkA
uUopr405xkJU/VAG

8u/fBTjhgs=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Політичні 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Силабус Політичні 
комунікації (2).pdf

L5rCwuuM00ZBoh7
UZ1WWDfAit4Rmdb

w3s6xFy94FZbE=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Допомога в 
надзвичайних 
ситуаціях: психічне 
здоров'я, поведінка та 
комунікація

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Допомога_ПЗПСД.

pdf

vgMW6pB1QpmHus
D0BuwHwczPwHlqp
bTdi+adyIKBnVE=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Entrepreneurial 
Mindset

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Entrepreneurial 

QdCvKXiF2G/8V/D
GSsFs9ln1F2X8Ou/E

Мультимедійна аудиторія



Mindset.pdf 8zsfL7EWKxo=

ДВВУ Онлайн-безпека навчальна 
дисципліна

Силабус Онлайн-
безпека.pdf

k8Gz5BbKSFv0svW6
ClOXj/iMZHSScs6Xj

LDqsYgUCBc=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Європейська 
інтеграція

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Європейська 

Інтеграція.pdf

rHOdPmECQkS1WK
NAeyiXjrnFA+M1Grs

grn4HDNnCeLU=

Мультимедійна аудиторія

Міжнародна 
політекономіка

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародна 

політекономіка.pdf

5ltqgzPYFQN0bDQN
vNjRc1vrKKtbRI+bR

nGSbrYlaak=

Мультимедійна аудиторія

Філософія права: 
мораль-право-закон

навчальна 
дисципліна

Силабус Філософія 
права_мораль-
право-закон.pdf

F8uN/XVg5l4DuKTY
TLs9B1rW6ATaVxm
DDbHkCJNIEFM=

Мультимедійна аудиторія

Політична теологія 
(Political Theology) 
(англ.)

навчальна 
дисципліна

Силабус Політична 
теологія (Political 

Theology) 
(англ.).pdf

1ZSld2h4JmMaefOfT
FBrdO5uFsUdiYzLS

Kf7D2xQLQ8=

Мультимедійна аудиторія

Публічна економіка і 
фінанси

навчальна 
дисципліна

Силабус Публічна 
економіка і 
фінанси.pdf

Dv6WhDB4syQs9pfx
psBlFsT/hj+82u5jqX

2ZKE8iHik=

Мультимедійна аудиторія

Англомовна школа практика Програма 
Англомовна 

школа.pdf

FaV7vzOtaTSp/TooN
mgZfVnarYRiPWxOo

+C6i2f5v5Y=

Бакалаврський проект підсумкова 
атестація

БП 2020р. 
Методичні 

рекомендації для 
написання 

бакалаврського 
проекту студентів 

програми ЕПЕ 
(1).docx (3).pdf

zROKDdTcqRXR0xU
DmBR43NMgW51mi
QnU5lWp4yMuhXs=

Літня школа "Від 
політики до політик"

практика Роб. програма ЛШ 
Від політики до 

політик.pdf

KXinYyO+Qji5ZG3gp
NqcxmhGlleioXbzpG

QlWlUIt3c=

Практика 
інституційна 
(ознайомча)

практика Роб. програма 
практ 5 сем..pdf

Eqfon2wcQlntAqi6eo
knwprK8mQ0+4mJ

CVViYd629Ko=

Літня школа "Етика і 
релаігі в політиці та 
економіці"

практика Робоча прогр. ЛШ 
Етика і реліг в 

політ та екон..pdf

q3nj6QwKEoUjzAmv
C8h8+MpiGKZxr3Ge

lUgvPVaIerk=

Політична соціологія навчальна 
дисципліна

Силабус Політична 
соціологія.pdf

02sekKmkaWx4tgER
3+omFTAeMQAvME

OgC4Hzotda3X0=

Мультимедійна аудиторія

Основи конфліктології навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
конфліктології.pdf

v6fvhD7ik/5nNhKO
XDvPW5WAnTJf1IAl

x1iVvAmPZl0=

Мультимедійна аудиторія

Політична культура навчальна 
дисципліна

Силабус Політична 
культура.pdf

3l7/0tev1y6Ynk73hD
BQanh0sh3p/ooVdY

u8eCGnbGs=

Мультимедійна аудиторія

Управління 
проектами: від ідеї до 
результату

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Управління 

проектами від ідеї 
до результату.pdf

6hKCGPX4pS52iaPz
e0ZlYiwSsqvOkMBF

K7PDMFo8GOA=

Мультимедійна аудиторія

Суспільне вчення 
Католицької церкви

навчальна 
дисципліна

Силабус Суспільне 
вчення 

Католицької 
Церкви.pdf

nzaCSOz3shJ+kKIFS
DaqDcpetdqIlNojhd

8daMkoUxM=

Мультимедійна аудиторія

Публічне мовлення та 
академічне письмо

навчальна 
дисципліна

Силабус Публічне 
мовлення та 
академічне  
письмо.pdf

rUwo0hsBsQDoCRN
hBnIVPI3PCPC/MC
Un3p6WofFGQGY=

Мультимедійна аудиторія

Англійська мова навчальна Силабус Англійська 9nlqh9fE9ETjmH2tg Мультимедійна аудиторія



дисципліна мова 1-4 
семестр.pdf

bmhYlyZX+rN0I1YS
kzpY93Amc4=

Святе Письмо: історія 
спасіння Старого і 
Нового Завітів 

навчальна 
дисципліна

Силабус Святе 
Письмо історія 

спасіння Старого і 
Нового Завітів.pdf

aylqI7DqrNZqoQ+Eu
DhGc9FQwchpKIo6y

NRkZvKvfjo=

Мультимедійна аудиторія

Християнство: віра, 
богослужіння, мораль

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Християнство 

віра, богослужіння, 
мораль.pdf

SqDBBViMdBvyWH
MnxhZSjcppYAg3x9l

aTEwnmy3KnVk=

Мультимедійна аудиторія

Історія великих ідей 
(філософія, політика, 
економіка)

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
великих ідей 
(філософія, 
політика, 

економіка) 1-4 
семестр.pdf

aoATENC7z0YEGvw
BDIw0FabCl6gzX0g

hk2CGBIXqQTA=

Мультимедійна аудиторія

Український світ: 
походження, культура, 
ментальність

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Український світ 

походження, 
культура, 

ментальність.pdf

xrSCRSQprV/o9pbpi
uEWAA2UkhHwRe/

eHuzpzaNb8vg=

Мультимедійна аудиторія

Релігія в Україні в 
глобальному 
історичному контексті

навчальна 
дисципліна

Cилабус Релігія в 
Україні в 

глобальному 
історичному 

контексті.pdf

cj4kGO4Wa5Cwmud
jXT+PqF4Mb6m0vQ
p5ZSYi8HGWaNs=

Мультимедійна аудиторія

Методологія 
філософських та 
наукових досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Методологія 

філософських та 
наукових 

досліджень.pdf

xunTYb74pmwUUUs
IzZI8NrS1NkddH9K

uhjb8FDHVAAc=

Мультимедійна аудиторія

Логіка формальна навчальна 
дисципліна

Силабус Логіка 
формальна.pdf

atUZFo5CIgAXpxhx
OF67sbZJzdHWlQM

PbAlilU68Izc=

Мультимедійна аудиторія

Філософія та критичне 
мислення

навчальна 
дисципліна

Силабус Філософія 
та критичне 
мислення.pdf

NT/qFZplzd7m+e5q
HSz5p7hr5/+qtS0/D

OkyioVDnfo=

Мультимедійна аудиторія

Друга сучасна 
іноземна мова 

навчальна 
дисципліна

Силабус Друга 
іноземна мова (нім, 

франц, ісп, 
араб).pdf

Axmp76K87RDil5ZS
FThVJLy1k6QMPvdh

hdb9+ECU/4k=

Мультимедійна аудиторія

Філософська етика та 
моральні виклики 
сучасності

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Філософська етика 

та моральні 
виклики 

сучасності.pdf

dxFSwgQqhf9exiWv/
5l39tp3ilAiT4w/XGZ

ADh+DAd4=

Мультимедійна аудиторія

Вступ до економіки навчальна 
дисципліна

Силабус Вступ до 
економіки.pdf

S2j0onKsWGg0XG9l
q8BxIHGwTeVEZW

QfisFD3VFnYiQ=

Мультимедійна аудиторія

Політичні теорії та 
ідеології

навчальна 
дисципліна

Силабус Політичні 
теорії та 

ідеології.pdf

0Bxi48YzDBOItJuG
L20mhlMgip7zsqr3F

ziFDt62nVI=

Мультимедійна аудиторія

Порівняльна 
політологія 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Порівняльна 

політологія.pdf

AIpwnyt7NhzWTSN
Kv4fEHmp6Vifrf3epe

7GlnvISkOs=

Мультимедійна аудиторія

Політична система 
України

навчальна 
дисципліна

Силабус Політична 
система 

України.pdf

QJ4DJ+xNhLQEAiN
9vipvyQzFdijx4D/rV

ROwFyOmfJM=

Мультимедійна аудиторія

Політичні комунікації навчальна 
дисципліна

Силабус Політичні 
комунікації.pdf

vDDfy0MDX5/yqT7u
L+3jYAuklWwwrA44

llgkrohpZEs=

Мультимедійна аудиторія

Кількісні та якісні 
методи дослідження

навчальна 
дисципліна

Силабус Кількісні 
та якісні методи 
дослідження.pdf

Po/Jm0nU0IZOxDh
4GOfZRj64zZIb+zlNl

FBLWECsrRw=

Мультимедійна аудиторія



Міжнародні 
організації та 
глобальне управління 
(International 
organizations and 
global governance) 
(англ.)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародні 

організації та 
глобальне 

управління 
(International 

organizations and 
global governance) 

(англ.).pdf

2UIpW0GSKeluVk7p
NauSJ1KoMlKt9Gs52

/0bQ+CFDUA=

Мультимедійна аудиторія

Основи теорії 
держави, права та 
прав людини

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
теорії держави, 
права та прав 

людини.pdf

aZxY/fAa0585QD+o
d7PB4e3chHZ900Z1

crsXlzDcPYU=

Мультимедійна аудиторія

Основи римського 
приватного права

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
римського 

приватного  
права.pdf

TvGA/kqF4cd3mlXu
641/uN3bGiNR/pQ+

nZTbQWZP+04=

Мультимедійна аудиторія

Міжнародне публічне 
право. Загальна 
частина

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародне 

публічне право. 
Загальна 

частина.pdf

CK2w7kSVsSNKtzhd
1Lmcz/QpO0rtgs/52

070U5XaBNs=

Мультимедійна аудиторія

Основи теорії ігор навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
теорії ігор.pdf

0EXHqG2I8Yiv+8K
M/3HgNQOY10Rea
Ruf8C0Sx21aong=

Мультимедійна аудиторія

Статистика та 
економетрика

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Статистика та 

економетрика.pdf

tBMzooOCtvuBz9Fm
Dl3fGHdr6K9sLYQrj

WHeWrWou0g=

Мультимедійна аудиторія

Макроекономіка 
(Macroeconomics) 
(англ.)

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Макроекономіка 
(Macroeconomics) 

(англ.).pdf

Duc2L+F+8asW5JG
/Ol05oPM8dgJAZVo

mSziARpQ9gWA=

Мультимедійна аудиторія

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

Силабус 
Мікроекономіка.pdf

jKa4lvew+afo3zJ/ffd
tVEuPXTZUFzcOwfV

2EqyYkIA=

Мультимедійна аудиторія

Економіка розвитку 
(Development 
Economics) (англ).

навчальна 
дисципліна

Силабус Економіка 
розвитку 

(Development 
Economics) 
(англ)..pdf

l+GqHfwepJbcSRCgi
Erxh2yK1204z51+Igi

bJgHh+KM=

Мультимедійна аудиторія

Глобальні питання та 
розв'язки I (Global 
issues and global 
solutions I) (англ.)

навчальна 
дисципліна

Силабус Глобальні 
питання та 

розв'язки I (Global 
issues and global 

solutions I) 
(англ.).pdf

wwVjVP5UDiUX0qz
X+6/JwfNxy31+6kz6

H0u+G4v1yvc=

Мультимедійна аудиторія

Глобальні питання та 
розв'язки II (Global 
issues and global 
solutions II) (англ.)

навчальна 
дисципліна

Силабус Глобальні 
питання та 

розв'язки II (Global 
issues and global 

solutions II) 
(англ.).pdf

U47Eltmwd2sADe7tr
bErP8tl9own1BbS4X

+HMhf2xuQ=

Мультимедійна аудиторія

Філософська 
антропологія

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Філософська 

антропологія.pdf

PytAeBD4uNInm5iX
Hd0937aXEm36Gik6

yHSgDDrEwpc=

Мультимедійна аудиторія

 
* 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
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, 
Обґрунтування



ача що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

104701 Скочиляс 
Ігор 
Ярославович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 009463, 

виданий 
30.05.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006823, 
виданий 

10.05.2000, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
005886, 
виданий 

15.02.2007

0 Український 
світ: 
походження, 
культура, 
ментальність

Стаж 21 р. 7 м. 
3. Собори Київської 
архиєпархії XV–XVIII 
століть, книга 1: 
Собори XV–XVII 
століть. – Львів: Вид-
во УКУ, 2019
4. 2018 – Альмес Іван, 
свідоцтво про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата історичних 
наук за спеціальністю 
07.00.01 – Історія 
України, галузь знань 
− історія
5. 2016-2018 – 
Міжнародний 
науковий проект 
Вільнюського 
університету (Литва) 
та Українського 
католицького 
університету (Україна) 
«Православні та 
унійні спільноти у 
Великому князівстві 
Литовському: історія, 
культура, памʼять». 
Співкерівник проекту
6. 2019-2020 
навчальний рік
Два навчальні курси 
польською мовою для 
студентів Факультету 
міжнародних і 
політичних студій 
Яґеллонського 
університету (Польща, 
м. Краків)
1) «Historia 
najnowszych stosunków 
polsko - ukraińskich w 
kontekście historycznej 
politykii kulturowej 
pamięci»
2) «Ukraińska 
autokefalia "ruskij mir" 
i współczesna 
geopolityka» (60 
годин); спеціальність: 
«Культурологія»
7. 2015-2020 – член 
Експертної комісії з 
історії Міністерства 
освіти і науки України
8. з 2011 р. – керівник 
навчально-
дослідницької теми 
«Київське 
християнство»
10. 2016-2020 – 
керівник Аспірантури 
Українського 
католицького 
університету 
(проректор з наукової 
роботи)
11. 2012-2020 – член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.222.01 Інституту 
українознавства ім. І. 
Крипʼякевича НАН 
України та Інституту 
народознавства НАН 



України, спеціальність 
07.00.01 «Історія 
України»
14. 2017 – керівник 
магістерської роботи 
«Соціокультурна 
історія єврейської 
громади Бродів у 
першій половині 
XVIII ст. (за 
матеріалами міських 
актових книг)» 
студентки 
магістерської 
програми з історії 
Гуманітарного 
факультету УКУ 
Галини Кравець, яка 
стала лауреатом (II 
місце) XI конкурсу 
імені Єжи Ґедройця 
Посольства 
Республіки Польща в 
Україні за найкращу 
магістерську роботу 
(науковий керівник 
магістерської роботи; 
спеціальність − 
Історія)
15. 2016 (науково-
популярна публікація) 
− Nowa schizma ruska 
// Nowa Europa 
Wschodnia. – 
Warszawa, 2016. – Nr 
2. – S. 112-118 
(http://www.new.org.pl
/5381-nowa-europa-
wschodnia-22016).
2016 (дискусійна 
публікація) − У 
Польщі знову 
запускають механізм 
дискримінації 
Митрополита Андрея 
Шептицького // 
http://risu.org.ua/ua/i
ndex/all_news/catholic
s/ugcc/64850/ 
(перегляд від 20 
жовтня 2016 р.).
2018 (дискусійна 
публікація) − Не 
дзеркальна відповідь 
// Патріархат. – 2018. 
– Число 3. – С. 18-19.
2018 (дискусійна 
публікація з наукової 
тематики) − Debata I. 
Two Rus’ in the Eastern 
Slavic Region: Great 
division of the Kyivan 
Metropolitanate in the 
middle of the 15th 
century and the genesis 
of the Moscow 
(Russian) and 
Ukrainian-Belorussian 
(Lithuanian-Polish) 
Models of Christian 
culture // Colloquia 
Russica. Series I, vol. 8: 
Religions and Beliefs of 
Rus’ (9th – 16th 
Centuris) / Релігії і 
вірування Русі 
(IX−XVI століття). 
Publication from the 
8th International 
Scientific Conference, 
Lviv, 15th – 18th 



November, 2017 / 
Матеріали VIII 
Міжнародної наукової 
конференції, Львів, 
15-18 листопада 2017 
р. – Krakow, 2018. – P. 
457-461, 467-469.
2018 (дискусійна 
публікація з 
професійної 
тематики) − Плагіат 
бʼє по науці – чи є 
кому відповісти? // 
https://lb.ua/society/2
018/10/17/410178_plag
iat_bie_nautsi-
chi_ie.html.
2019 (науково-
популярна публікація) 
− Свята Софія 
Київська – катедра 
Унійної Церкви: 
історичні сюжети 
XV−XVII століть // 
Патріярхат: Греко-
католицьке 
аналітичне видання. – 
Львів, 2019. – С. 4−6.
2019 (науково-
популярна публікація) 
− Свята Софія 
Київська – 
катедральний собор 
Унійної Церкви у 
1596-1633 роках // 
Перемиські 
Архиєпархіяльні 
Відомості. 
Перемишль, 2019. − Ч. 
27. – С. 251-263.
16. Міжнародна 
Асоціація Гуманітаріїв 
(з 2018 р.)
Міжнародна комісія 
порівняльної історії 
християнства (з 2007 
р.)
Наукове товариство 
імені Шевченка в 
Україні (з 1993 р.)
Українське 
геральдичне 
товариство (з 1993 р.)
Краєзнавче 
товариство 
«Джерело» (з 1992 р.)
17. з 2010 р. – 
викладач кафедри 
історії України 
Українського 
католицького 
університету 
18. Мистецький 
Арсенал (у 2011-2013 
рр.)
Львівська національна 
наукова бібліотека ім. 
В.Стефаника НАН 
України
Патріарша курія 
Української Греко-
Католицької Церкви 
(з 2013 р.)
Київська архиєпархія 
Української Греко-
Католицької Церкви 
(з 2016 р.)
Львівський музей 
історії релігії (з 2010 
р.)
Національний музей 



ім. Андрея 
Шептицького у Львові 
(з 2010 р.)

214268 Турій Олег 
Юрійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KH 007417, 
виданий 

27.12.1994

0 Релігія в 
Україні в 
глобальному 
історичному 
контексті

Стаж 16 р. 9 м.
4. 2014, Бублик Тарас, 
09.00.11 – 
релігієзнавство
5. 2009-2018, 
Упорядкування 
Історичного архіву 
УГКЦ в Римі - 
керівник
2017-2019, Проект 
реставрації 
документів та 
створення 
електронного Архіву 
уряду ЗУНР, у 
співпраці з Archival 
Information Systems 
(Київ) nf Східно-
Европейським 
Дослідним Інститутом 
імені В’ячеслава 
Липинського (США) – 
керівник
2010-2016, 
Міжнародний діалог 
дослідників щодо 
Берестейської унії,  
PRO ORIENTE 
(Відень) - 
співкоординатор
Координатор 
партнерської комісії 
німецької 
стипендійної 
програми Католицької 
служби академічних 
обмінів
Рецензент ґрантових 
програм 
Американської ради 
наукових товариств 
(ACLS) та 
Міжнародної асоціації 
гуманітаріїв (МАГ)
8. Керівник дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії (з 
богослов’я): Анатолій 
Бабинський (2016). 
«Патріархальний рух 
серед українських 
греко-католиків у 
діаспорі (1963-1991)». 
Науковий керівник: 
Василь Гаранджа 
(церковна 
докторантура 2018 
(STD)). Тема:"Греко-
католицька 
богословська академія 
як втілення ідеї 
Українського 
університету у Львові 
в першій половині XX 
століття".
Керівник дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії (з 
богослов’я): Юрій 
Ганущак (2019) 
«Фактор "Європи" в 
еклезіальній 
самоідентифікації та 
суспільно-
політичному 
позиціонуванні 



Церков Київської 
традиції у незалежній 
Україні»;
Керівник дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії (з 
богослов’я): Роман 
Хімій (2019) 
«Соціальний статус і 
корпоративна 
згуртованість греко-
католицького 
духовенства кінця ХІХ 
– початку ХХ ст.» 
10. завідувач кафедри, 
02.09.2003 р. – 2019 р. 
стаж 16 років,
в. о. директора 
Інституту історії 
Церкви, з лютого 2017 
р.
11. 2018, другий 
рецензент докторської 
дисертації Ірини 
Бричук з церковної 
історії в 
Католицькому 
університеті Айхштет-
Інґольштадт 
(Німеччина)
2015, офіційний 
опонент дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидати 
історичних наук 
Ходак Інни, Миколаїв
2014, офіційний 
опонент дисертації на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
історичних наук 
Стасюк Ірини, Івано-
Франківськ
15. 1. Усвідомлена 
традиція як стимул 
для розвитку // 
Патріархат 4(474)  
(2019) 
http://www.patriyarkh
at.org.ua/statti-
zhurnalu/usvidomlena-
tradytsiya-yak-stymul-
dlya-rozvytku/
2. «… Собирає в 
розсіянні сущих» // 
https://zbruc.eu/node/
91776;
3. Згадати все: з 
Олегом Турієм 
розмовляє о.Юрій 
Блажиєвський СБП // 
11.03–27.04 Скинія 
(2019) 15-37;
4. Порівняння 
Львівського 
псевдособору і 
Берестейської унії є 
грубим анахронізмом 
// Патріярхат 3(455) 
(2016) - 
http://www.patriyarkh
at.org.ua/statti-
zhurnalu/porivnyannya
-lvivskoho-
psevdosoboru-i-
berestejskoji-uniji-je-
hrubym-
anahronizmom/
5. Historische Wurzeln 
interkonfessioneller 



Konflikte in der 
gegenwärtigen Ukraine: 
Identifikationsprobleme
der christlichen Kirchen 
// Religiöse Pluralität 
als Faktor des 
Politischen in der 
Ukraine / Hrsg. von 
Katrin Boeckh und Oleh 
Turij. Regensburg 2015. 
S. 115-138.
16. Міжнародна 
асоціація гуманітаріїв 
(МАГ) – віце-
президент (з червня 
2018 р)
http://www.mag-
iah.com/about.html
17. Викладання курсів 
в УКУ: «Історія 
храстиянства в 
Україні», «Історичні 
зумовлення 
міжконфесійних 
конфліктів в Україні», 
«Релігійне життя 
України в 
глобальному 
історичному 
контексті», 
«Еклезіальна і 
національна 
ідентичність греко-
катоиків Центрально-
Східної Європи», 
«Вибрані питання 
церковної історії»

136403 Гусак Петро 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 068108, 
виданий 

31.05.2011

0 Методологія 
філософських 
та наукових 
досліджень

Стаж 22 р. 8 м.
2. Петро Гусак. 
Ресентимент як 
підстава старозавітних 
біблійних сюжетів 
(Герменевтичне 
дослідження 
наприкладі розповіді 
про Каїна та його 
нащадків [Бут. 4:1-
26]).// Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філософія». – 
Острог: Видавництво 
Національного 
Університету 
«Острозька академія», 
2018. – Вип. 21. – 72 
с.– С. 36-43.
Петро Гусак. 
Філософська 
герменевтика як 
науковий підхід до 
дослідження 
біблійних текстів. // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур: матеріали Х 
міжнародної наукової 
конференції (Острог, 
12-13 травня 2017 
року) / ред. колегія: 
І.Д. Пасічник, Д.М. 



Шевчук та ін. – 
Острог: Видавництво 
Національного 
Університету 
«Острозька академія», 
2017. – Вип. 18. – 260 
с.– С. 41-43
Макс ШЕЛЕР. 
РЕЛІГІЯ І 
ФІЛОСОФІЯ (З нім. 
переклав Петро Гусак) 
// Українське 
Pелігієзнавство. 
Бюлетень Української 
Асоціації 
релігієзнавців і 
Відділення 
релігієзнавства 
Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди 
НАН України, № 80. 
– 2016. – С. 100-107 
(Перекладено за 
виданням: Max 
Scheler. Vom Ewigen 
im Menschen. Band I. 
Halbband II: Religiöse 
Erneuerung. – Der 
Neue Geist/Dr. Peter 
Reinhold: Leipzig, 1923. 
– 447 с. – С. 39-61 
(уривок).)
Пет
Петро Гусак.  
Конфлікт культурних 
ідентичностей 
кочівників та 
землеробів. 
Герменевтичне 
дослідження на 
матеріалі легенди про 
Сема, Хама і Яфета 
(Бут 9, 18-27). – с. 66-
69.// Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філософія» / 
ред. колегія: І.Д. 
Пасічник, М.О. 
Зайцев та ін. – Острог: 
Видавництво 
Національного 
Університету 
«Острозька академія», 
2015. – Вип. 17. – 170 
с. 
3. ІДЕЯ БОГА В 
ДІОНІСІЯ 
АРЕОПАГІТА: 
МОЖЛИВІСТЬ 
АДЕКВАТНОЇ 
ПРЕДИКАЦІЇ БОГОВІ
АТРИБУТІВ 
ДОСКОНАЛОСТЕЙ
(на матеріалах творів 
«Про Божественні 
імена» та «Про 
містичне богослов’я»). 
— Електронний 
ресурс. Режим 
доступу: 
http://dc.lviv.ua/nauka
_cerkvy/5286-deya-
boga-v-donsya-
areopagta.html  
8. Керівництво 
науковим 
стажуванням в УКУ 
завідувача кафедри 
філософії 



Чернівецького 
національного 
університету ім. Юрія 
Федьковича Рупташ 
Ольги Василівни з 
04.11.2019 по 
04.12.2019 р.
13. Метафізика і 
онтологія (2. 2019-
2020) . — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=2281 
Філософія релігії та 
теодіцея (ФБА.1.2019-
2020) . — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1848 
Методологія 
філософських та 
наукових досліджень 
(СЕП.1.2019-2020) . — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1950 
15. Петро Гусак. Куди 
вознісся Христос? 
Спроба відповіді. 
2014. — Електронний 
ресурс. Режим 
доступу: 
http://xic.com.ua/z-
zhyttja/21-
problema/341-kudy-
voznissja-hrystos-
sproba-vidpovidi 
Петро Гусак. НОВЕЛИ 
МАЙДАНУ – 2013/14. 
— Електронний 
ресурс. Режим 
доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/bblot
eka/4083-noveli-
maydanu-2013-14.html 
Петро Гусак. Про 
ставлення християн 
до нехристиянських 
релігій. 2016. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/blog
/petro_gusak/4052-
pro-stavlennya-
hristiyan-do-
nehristiyanskih-
relgy.html 
Петро Гусак. Захист 
життя українців – 
першочергове 
завдання. 2015. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/zitya
/3987-zahist-zhittya-
ukrayincv-
pershochergove-
zavdannya.html 
Петро Гусак. Карма 
Рути. 2017. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 



http://christian-
psychology.org.ua/nauk
a_cerkvy/svyate-
pismo/4394-karma-
ruti.html 
Петро Гусак. Сучасні 
виклики перед 
духовенством
(Зустрічі з 
духовенством 
Бучацької єпархії 
УГКЦ, 23-24 червня 
2015 року Божого). — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/blog
/petro_gusak/4383-
suchasn-vikliki-pered-
duhovenstvom.html 
Петро Гусак. 
Філософія дару – ключ 
до світобачення та 
міжособових 
стосунків. Виступ на 
презентації книжки 
Дам’яна Федорики 
«Філософія дару», 
Київ, 18 травня 2017 
року Божого. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/zhut
tya_v_podruzhzhi/lubo
v-v-podruzhzh/4456-
flosofya-daru-klyuch-
do-svtobachennya-ta-
mzhosobovih-
stosunkv.html 
Петро Гусак. Наслідки 
контрацепції. 2017. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/zitya
/4463-nasldki-
kontracepcyi.html 
Петро Гусак. 
РЕСЕНТИМЕНТ ЯК 
МОТИВАЦІЯ «РУХІВ 
ЗА РІВНІСТЬ». 2018. 
— Електронний 
ресурс. Режим 
доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/psy-
sex/4549-resentiment-
yak-motivacya-ruhv-za-
rvnst.html  
Петро Гусак. 
Самоприсутність і 
самоволодіння як 
сутнісні ознаки 
суб’єктності та 
проблема «штучного 
інтелекту». Лекція на 
Літній філософській 
школі, липень 2018 
р.Б. — Електронний 
ресурс. Режим 
доступу: 
http://christian-
psychology.org.ua/psy-
individ/4564-
samoprisutnst-
samovolodnnya-yak-
sutnsn-oznaki-
subyektnost-ta-
problema-shtuchnogo-
ntelektu.html



Петро Гусак. За що, 
мамо, гинеш? 2018. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://dc.lviv.ua/zhutty
a_v_podruzhzhi/zaxist-
zitya/5229-za-scho-
mamo-ginesh.html  
Петро Гусак. 
Альтернативна 
медицина: 
«окультизм» чи брак 
знань у її 
противників? 2018. — 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 
http://dc.lviv.ua/blog/
petro_gusak/5209-
alternativna-medicina-
okultizm-chi-brak-
znan-u-yiyi-
protivnikv.html 
Петро Гусак. НА 
ШЛЯХУ ДО 
СПРАВЖНЬОГО 
ЕКУМЕНІЗМУ. 2019. 
— Електронний 
ресурс. Режим 
доступу: 
http://dc.lviv.ua/zhutty
a_v_isusi_hricti/5325-
na-shlyahu-do-
spravzhnogo-
ekumenzmu.html 
16. Голова 
Профспілкового 
комітету Первинної 
організації Вільної 
профспілки освіти і 
науки України ВНЗ 
“Український 
католицький 
університет”. — 
внесена в Єдиний 
державний реєстр 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців та 
громадських 
формувань за 
номером 1 415 102 
0000 047717.
17. Викладач ЛБА-УКУ 
від 1997 року. 
Підтвердження є у 
Відділі управління 
персоналом УКУ. 

228663 Бовтач 
Світлана 
Володимирів
на

Викладач, 
Сумісництв
о

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

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

1988, 
спеціальність: 

7.02030101 
філософія

0 Логіка 
формальна

Стаж 32 р. 2 м.
Автор понад 15 наук. і 
метод. праць, 
зокрема: Навчального 
посібника з логіки 
(Львів, 1996, у 
співавт.), Збірника 
логічних завдань 
(Львів, 1997, у 
співавтор.); статей: 
Логіко-
методологічний 
аспект проблеми 
гуманізації 
суспільного життя 
(Львів, 1995), Логіка в 
раціоналістичній 
традиції української 
філософії (Дрогобич, 
2001), Раціональність 
як історико-
філософська 
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Діалогічність 
політики і естетики у 
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раціоналізму / Є. 
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життєдіяльності за 
напрямом підготовки 
6.020303 «Філологія». 
Навчальна і робоча 
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Measurement of 
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European Journal of 
Psychological 
Assessment, 2017. P. 1-
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2. Semkiv I., et al.  
Kulturowe wymiary 
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(Cultural dimensions of 
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O. The development  of 
femininity within an 
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Semkiv I., Zakharko O.,  
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активність 
студентської молоді: 
статеворольовий 
аспект / І. І. Семків // 
Проблеми політичної 
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та соціальна робота : 
щоміс. наук.-практ. 
освітньо-метод. журн. 
/ Ін-т психології ім. Г. 
С. Костюка АПН 
України. - К. : Социс-
прес, 2013. - № 1. - С. 
12-28
4.Семків І.І. 
Суб’єктивне 
благополуччя як 
психологічна 
винагорода за 
проявлену соціальну 
активність / І.І. 
Семків // Науковий 
часопис НПУ імені 
М.П. Драгоманова 
Серія №12 
Психологічні науки : 
зб. Наукових праць – 
К. : НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2012. – 
Вип. 37(61). – С. 234-
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5.Семків І.І. 
Методологічні 
підходи до 
дослідження 
соціального капіталу у 
психології / І.І. Семків 
// Проблеми 
емпіричних 
досліджень у 
психології. – Випуск 5. 
– К. : Гнозис, 2012. – 
С.119-124.
6. Семків І.І. 
Емпіричне 
дослідження 
психологічної 
структури 
громадянської 
активності 
студентської молоді / 
І.І. Семків // 
Соціальна психологія. 
- №1-2 (51-52). – 2012. 
– С. 178-187
3. 1. Семків І. 
Індивідуальні цінності 
як чинник 
суб’єктивного 
благополуччя // 
Людина в сучасному 
світі. В трьох книгах. 



Книга 2. Психолого-
антропологічний 
контекст : колективна 
монографія / За заг. 
ред. д-ра філос. наук, 
проф. В. П. Мельника. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – 
С. 239-273.
5. Міжнародна 
дослідницька 
програми «Generation 
Innovation across 
Europe» у співпраці з 
Університетом ім. З. 
Фройда (Відень, 
Австрія)
6. Дослідницькі 
методи в клінічній 
психології та 
психотерапії 
(англійською мовою) 
(30 годин)
Психологічні теорії 
(англійською мовою) 
(30 годин) 
10. Керівник 
магістерської 
програми «Клінічна 
психологія з основами 
психодинамічної 
терапії УКУ» згідно 
наказу ректора «Про 
керівництво освітніми 
програмами» від 
05.07.2017, № 227-о.
13. 1. Семків І. 
Соціальна психологія. 
Частина 1. Конспект 
лекцій з дисципліни 
“Соціальна 
психологія” для 
студентів 
спеціальності 
6.030103 “Практична 
психологія” / Семків 
І.І. – Львів: 
Видавництво 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, 2014. –  
85с.
2. Семків І.І. 
Психологічна 
діагностика цінностей 
методикою Ш. 
Шварца “Портрет 
цінностей” (культурна 
адаптація Семків І.І.). 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
“Соціальна 
психологія” для 
студентів 
спеціальності 
6.030103 “Практична 
психологія” / Семків 
І.І. – Львів: 
Видавництво 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, 2014. –  
20с.
3. Семків І. 
Бакалаврська робота: 
методичні вказівки до 
написання та захисту 



для студентів ІV курсу 
напрям підготовки 6. 
03010300 «Практична 
психологія» / І.І. 
Семків. – Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2015. – 
36с.
4. Семків І. Написання 
курсових робіт з 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
психологія». 
Методичні вказівки 
для студентів І курсу 
спеціальності 
6.030103 “Практична 
психологія” / І.І. 
Семків. - Львів: 
Видавництво 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, 2012. – 
40с.
5. Семків І.І. 
Психологічна 
діагностика вольової 
сфери особистості. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни “Загальна 
психологія. Частина 
2.” для студентів 
спеціальності 
6.030103 “Практична 
психологія” /  Семків 
І.І. – Львів. 
Видавництво 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, 2012. – 
22с.
6. Семків І.І. 
Психологічна 
діагностика емоційної 
сфери особистості. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни “Загальна 
психологія. Частина 
2.” для студентів 
спеціальності 
6.030103 “Практична 
психологія” /  Семків 
І.І. – Львів. 
Видавництво 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, 2012. – 
35с.
7. Як написати та 
захистити 
магістерську роботу з 
психології : методичні 
рекомендації / укл. І. 
Кривенко, І. Семків, А. 
Широка, М. 
Миколайчук, Х. 
Турецька. Львів : ВНЗ 
"УКУ", 2019. 70 с.
16. European 
Association of 
Experimental Social 
Psychology 
Polish Association of 



Social Psychology 
Polskie Towarzystwo 
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Національний 
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імені О.О. 
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Стаж 9 р. 9 м.
2. Avramchuk, O., 
Hlyvanska, O. (2018). 
Comparative Analysis 
of Modern Methods of 
Psychotherapy for 
Patients with 
Borderline Personality 
Disorder. European 
Journal of 
Interdisciplinary 
Studies, 10(1). 
http://doi.org/10.24818
/ejis.2018.04
Аврамчук О.С. Розлад 
соціальної тривоги: 
актуальність та 
перспективи // 
Психосоматична 
медицина та загальна 
практика. – Київ. – № 
3(3). – 2018. 
https://doi.org/10.2676
6/pmgp.v3i3.103
Avramchuk, O. (2018). 
Social anxiety disorder: 
relevance and 
perspectives. 
Psychosomatic 
Medicine and General 
Practice, 3(3), 
e0303103. 
https://doi.org/10.2676
6/pmgp.v3i3.103 
(прим. англомовний 
варіант попередньої 
статті)
Аврамчук О., Круц О. 
Особливості 
схильності до розладів 
харчової поведінки 
серед підлітків, які 
дотримуються дієти 
поза призначенням 
лікаря // Проблеми 
сучасної психології. – 



Кам’янець-
Подільський. - №43. - 
2019. - С. 9-32 
https://doi.org/10.3262
6/2227-6246.2019-
43.9-32
Аврамчук О. Клініко-
психологічні аспекти 
переживання втрати 
та діагностики 
ускладненого 
горювання // 
Проблеми сучасної 
психології. – 
Кам’янець-
Подільський. - №45. - 
2019. - С. 11-39 
https://doi.org/10.3262
6/2227-6246.2019-
45.11-39
Аврамчук О. Огляд 
психологічної 
допомоги при 
ускладненому 
горюванні базованої 
на когнітивно-
поведінковій терапії 
// Психологічний 
часопис – Київ. – № 
5(8). – 2019. 
https://doi.org/10.3110
8/1.2019.5.8.1
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Всеукраїнської 
студентської 
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2. 1.Даниленко Н. Б. 
ПРОБЛЕМИ 
ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ У 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 
/ Даниленко Н. Б.    // 
Сучасна економічна 
теорія та пошук 
ефективних 
механізмів 
господарювання: зб. 
матер.  VІІ 
Міжнародної науково 
– практичної 
конференції. ( 14- 15 
березня  2014). –
Сімферополь/ За 
заг.ред. Л. А. 
Кравченко – 
Сімферополь: ДІЙПІ, 
2014. - 344с.   С.137-
140.  
2. Проблеми 
стабілізаці 
їмакроекономічної 
ситуації в Україні // 
Современная 
экономическая теория 
и поиск эффективных 
механизмов 
хозяйствования: 
сб.матер.VIII 
Международ.научно - 
практ. конф. (13-14 
марта 2015г.) - 
Симферополь: 
ДИАЙПИ,2015. С.90-
92. 
3. Макроекономічні 
аспекти економічної 
безпеки України на 
сучасному етапі 
реформування 
економіки.// 
Управління 
економічною 
безпекою суб'єктів 
мікро- та макрорівня в 
умовах економічної 
інтеграції України: зб. 
матер. Всеукраїнської 
науково - практичної 
інтернет - конференції 
(31 травня 2016року) - 
Львів : Львівський 
інститут 
менеджменту, 2016. 
с.13 -17.
4. Сучасні проблеми 
реформування 
макросередовища в 
Україні.// Соціально - 
економічні проблеми 
сучасності: Зб. матер. 
ІІ Всеукраїнської 
науково - практична 
інтернет - 
конференції.(15 
червня 2018р.) - 
Маріуполь, 2018, с.332 
-335.
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1. Ковальчук Н. 
Рецензія на книгу: А. 
Баженова "Историки 
Императорского 
Варшавского 
университета 1869–
1915: просвещение, 
наука, политика"//Ab 
Imperio, 2015 (4). С. 
57-64
http://er.ucu.edu.ua/ha
ndle/1/591

Рецензія на George O. 
Liber. Total Wars and 
the Making of Modern 
Ukraine 1914-1954. 
University of Toronto 
Press, 2016 // Ab 
Іmperio. - 2018. - № 1. 
- С. 12 – 19
https://muse.jhu.edu/a
rticle/695575/summary
6. The Key Issues of the 
Ukrainian History in 
the East Central 
European Context - 
Програма УКУ 
“Semester abroad” 
(2010-2011, 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017)

Nationalizing the Past: 
Historians as Nation 
Builders in 19th and 
20th Century East-
Central Europe – 
вибірковий курс для 
магістрів і аспірантів 
ГФ (2016-2017)
1968: Moments of 
Change – ДВВУ (2018-
2019)
10. Заступник декана 
Гуманітарного 
факультету (2008-
2009, 2013-2016)
14. Магістерська 
робота Тетяни 
Папернюк на тему 
«Феномен 
східноєвропейских 
хіпі у 60х-80х роках 
ХХ ст. (на прикладі 
Львова і Кракова) 



перемогла у конкурсі 
студентських 
наукових робіт імені 
Ковальських у галузі 
українознавства 
(2017).
https://humaniora.ucu.
edu.ua/news/vypusknyt
sya-magisterskoyi-
programy-z-istoriyi-
tetyana-papernyuk-
stala-laureatom-
premiyi-imeni-
kovalskyh/
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European, and 
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NACADA - National 
Academic Advising 
Association 
17. Завідувачка 
кафедри світової 
історії
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заступниця декана 
Гуманітарного 
факультету (2008-
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бакалаврської 
програми Artes 
Liberales (2016 - ) 
старший викладач
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історії нового і 
новітнього часу з 2012 
р, доцент кафедри з 
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1. 1. Pylat N., Schermer 
J.A.*, Rogoza R., 
Kwiatkowska M.M. 
(2019) Humour Styles 
across 28 Countries. 
Current Psychology. A 
Journal for Diverse 
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https://naqa.gov.ua/wp
-
content/uploads/2019/
12/%d0%93%d0%95%d
0%a0_07.pdf 
9. Керівництво більше 
як 7 школярами – 
призерами МАН від 
2014 року
http://man.gov.ua/ua/
activities/competition_
protection/next-
year/journal_2019 
10. Голова ради 
Наукового товариства 
студентів, аспірантів,  
докторантів і молодих 
вчених Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, Голова 
правління 
Економічного 
наукового клубу 



студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих 
вчених економічного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, член 
Науково-технічної 
ради Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2017 рік 
- дотепер
https://www.lnu.edu.u
a/about/administration
/research-and-
development-board/ 
13. Ваврін М.Р. 
Методичні 
рекомендації до 
оформлення звіту з 
виробничої практики 
(для студентів 3 курсу 
напряму підготовки 
6.030504 –“Економіка 
підприємства”). – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017.- 28 с.
Ваврін М.Р., Залога 
З.М. Методичні 
рекомендації до 
виконання та захисту 
курсової роботи з 
дисципліни “Стратегія 
підприємства” (для 
студентів ІV курсу 
напряму підготовки 
6.030504 – 
“Економіка 
підприємства”).”). – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018.- 32 с.
Ваврін М.Р., Червона 
О.Ю., Урба С.І. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання та захисту 
курсової роботи з 
дисциплін циклу 
професійної та 
практичної підготовки 
(для студентів ІІ курсу 
спеціальності 076 – 
“Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність”). – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019.- 44 с.
14. Голова ради 
Наукового товариства 
студентів, аспірантів,  
докторантів і молодих 
вчених Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, Голова 
правління 
Економічного 
наукового клубу 
студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих 
вчених економічного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
https://www.lnu.edu.u
a/about/administration
/research-and-



development-board/
16. Executive 
Committee Member 
Central and South-East 
European Universities 
PhD Network, 2016 рік 
– дотепер

209997 Щурко Юрій 
Олексійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Філософсько-
богословський 

факультет

0 Святе Письмо: 
історія 
спасіння 
Старого і 
Нового Завітів 

Кваліфікація 
викладача: доктор 
богословських наук у 
галузі біблійного 
богослов'я, 
Опольський 
університет, Польща, 
27.05.2011 № 111.
Стаж 9 р. 10 м.
3. Монографія:
«Термін ζητέω в 
Євангелії Св. Луки: 
лінгвістично-
екзегетичні студії»  
Opole, OBT 2016. 292 
ss.
10. Керівник Духовно-
пасторального відділу 
УКУ (2008-2013)
Завідувач кафедри 
Біблійних наук 
Філософсько-
богословського 
факультету УКУ з 2016 
по сьогодні.
15. Книги, брошури
 «Термін ζητέω в 
Євангелії Св. Луки: 
лінгвістично-
екзегетичні студії»  
Opole, OBT 2016. 292 
ss.
 
 «Декада місійності. 
Від Вознесіння до 
П’ятидесятниці», 
УГКЦ, Рада з питань 
Євангелізації 2014. 27 
стор. (співавтор).

«Декада місійності. 
Від Вознесіння до 
П’ятидесятниці», 
УГКЦ, Рада з питань 
Євангелізації 2015. 61 
стор. (співавтор).

«Коментарі до 
недільних Євангелій», 
Львів, Свічадо 2015. 
384 стор. (співавтор). 

“«Декада місійності. 
Від Вознесіння до 
П’ятидесятниці», 
УГКЦ, Рада з питань 
Євангелізації 2016. 137 
стор. (співавтор).

«Коментарі до 
недільного Апостола», 
Львів, Свічадо 2017. 
327 стор. (співавтор). 

Статті 
“Автентичність листів 
Св. Павла: сучасні 
методи та підходи” 
Studia Leopoliensia. 
5/2012. red. Ks. Jacek 
Uliasz. Lwow. 2012. pp. 
105-114. 



"The Term ζητέω in the 
Gospel of St. Luke: A 
Linguistic-Exegetical 
Study" (Opole, 
Scriptura Sacra 2013. 
pp. 85-95). 

" Вибрані аспекти з 
сучасних досліджень 
листів Св. Павла " 
(«Слово Живе й 
Діяльне. Біблійні 
дослідження, Захід і 
Схід: Підходи, 
Виклики та 
Перспективи» УКУ, 
Львів 2017; стор.223-
238)
«Книга Виходу: 
Вступ» (Міжнародний 
Біблійний коментар» 
у шести томах. Ред. 
Укр. Видання Т. 
Шманько, Львів 
«Свічадо» 2017, т. ІІ, 
стор.82-86)

«Передмова до 
Українського 
видання» 
(«Міжнародний 
Біблійний коментар» 
у шести томах Ред. 
Укр. Видання Т. 
Шманько, Львів, 
«Свічадо» 2017, т. І. с. 
IX-XII)
16. Член ради з питань 
Євангелізації при 
Главі УГКЦ
17. Викладач УКУ з 
2008 року
18. Консультант 
Богословського 
відділу УГКЦ з 2016
Рецензент для 
Патріаршої 
Літургійної комісії 
УГКЦ з 2015
Науковий консультант 
Українського видання 
«Міжнародного 
Біблійного 
коментаря»  у шести 
томах (The 
International Bible 
Commentary) (Львів, 
«Свічадо» 2017-)
Офіційний рецензент 
видань Теологічного 
факультету 
Опольського 
Університету (Ополє, 
Польща).

44217 Пастушук 
Галина 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030502 

Англійська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 

0 Християнство: 
віра, 
богослужіння, 
мораль

Стаж 12 р. 4 м.
2. 1) Англійський 
Містерійний цикл як 
зразок карнавальної 
рецепції біблійного 
наративу / Галина 
Пастушук // Наукові 
праці : науково-
методичний журнал. 
– Т. 217. Вип.. 205. 
Філологія. 
Літературознавство. – 
Миколаїв: Вид-во 
ЧДУ ім.. Петра 
Могили, 2014. – С. 69-



ДK 016531, 
виданий 

10.10.2013

74.
2) Еволюція комічної 
фігури Порока в 
англійській 
гомілетичній драмі 
XVI ст.  (комедія 
„Погода” Дж. Гейвуда) 
/ Галина Пастушук // 
Іноземна філологія. 
Випуск 126(2). – 
Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2014. – С. 37-
47. 
http://lingua.lnu.edu.u
a/Foreign_Philology/F
oreign_Philology/Philol
ogy_126/Philology126_
2/articles/6Pastushuk.p
df 
3) Рецептивний 
потенціал сцени з 
Воротарем у трагедії 
Вільяма Шекспіра 
«Макбет» / Галина 
Олексіївна Пастушук 
// Питання 
літературознавства: 
науковий збірник / 
гол. ред. О. 
Червінська. – Чернівці 
: Чернівецький 
національний 
університет, 2014. – 
Вип.88. – С. 7-21.
4) Блазень як 
інтертекстуальний код 
англійського 
Ренесансу: актор-
образ-автор у постатях 
маргінальних 
сучасників Шекспіра / 
Г. Пастушук // 
Шекспірівський 
дискурс. – 2015. – 
Вип.3. – С. 73-110.
5) Акторський 
феномен Роберта 
Арміна і 
«драматичний канон» 
Вільяма Шекспіра: 
друк у постановці чи 
постановка у друці? / 
Г. Пастушук // 
Ренесансні студії / 
[гол. ред. Торкут 
Н.М.]. – Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2016. – 
Вип. 23-24. - С. 3-35. 
(1,5 др. арк)
6) Театральна 
генеалогія Блазня як 
інтертекстуальне та 
аксіологічне багатство 
“Короля Ліра” Вільяма 
Шекспіра / Г. 
Пастушук // 
Пережиття: науковий 
збірник на пошану 
памяті Галини 
Рубанової / наук. ред. 
С. Маценка, відпов. 
ред. О. Левицька. - 
Львів : Українська 
академія друкарства, 
2016. - С. 91-102. (0,8 
др. арк)
7) Загадка 
«фараонового серця»: 
біблійні роздуми про 
свободу людського 



вибору // Наукові 
Записки Українського 
Католицького 
Університету. – Львів, 
2017. – Число Х. – 
Серія: «Богослов’я». – 
Вип. 4. – С. 19-33.
6. 
Лінгвокраїнознавство: 
Австралія, Нова 
Зеландія, Індія, 
Південна Африка 
(англійською) – 2014-
2015 р.р. (164 ауд. год) 
для студентів та 
курсантів Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності за 
напрямом підготовки 
6.020303 «Філологія». 
Навчальна і робоча 
програми дисципліни 
затверджені 
кафедрою іноземних 
мов та технічного 
перекладу Львівського 
державного 
університету безпеки 
життєдіяльності.
15. 1) Загадка 
«фараонового серця»: 
біблійні роздуми про 
свободу людського 
вибору // Наукові 
Записки Українського 
Католицького 
Університету. – Львів, 
2017. – Число Х. – 
Серія: «Богослов’я». – 
Вип. 4. – С. 19-33. (18 
автор.арк.).
2) Робота, Бог, смерть, 
кохання, література, 
“и все такое”: 
мемуарний ескіз про 
Рубанову / Г. 
Пастушук // 
Пережиття : науковий 
збірник на пошану 
пам'яті Галини 
Рубанової / наук. ред. 
С. Маценка, відпов. 
ред. О. Левицька. - 
Львів : Українська 
академія друкарства, 
2016. - С. 25-30.
3) Шлюб сьогодні: 
церковне таїнство на 
шляху до 
розцерковлення // 
http://xic.com.ua/z-
zhyttja/22-rozdumy-
hrystyjanyna/214-
shljub
4) Історія одного 
навернення // 
Дорогою Молитви. - 
2012. - № 2.
5) Молитовна пожива 
// Дорогою молитви. - 
2012. - №1.
16. Дійсний член 
Асоціації 
Шекспірознавців 
Америки (SAA). 
Листи-підтвердження 
участі у подіях, 
організованих 
Асоціацією
17. Серпень-вересень 



2019 року – участь у 
проекті 
«Феноменологія 
війни» в рамках 
проекту Центру 
Шептицького УКУ як 
інноваційна 
платформа 
неформальної освіти 
для культурних та 
креативних індустрій. 
Прочитано три лекції 
на тему «Війна у 
світоглядній 
парадигмі К.С. 
Люїса». (відео-записи 
у Юрія Кучерявого)
Дискутантка у відео-
програмах з циклу 
«ДІАЛОГИ» від 
Літургійного Центру 
«Передання», 
присвяченій темі 
великодного посту. 
Львів, лютий-березень 
2018 р.
Член редакційної 
колегії (переклад 
анотацій) проекту 
«Київське 
християнство».

2739 Турчиновськ
ий 
Володимир 
Ростиславов
ич

Доцент, 
Суміщення

Філософсько-
богословський 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 067274, 
виданий 

22.04.2011

0 Філософська 
антропологія

Стаж 15 р. 8 м.
5. Project Leader of the 
Catholic Social Thought 
for Impact, one year 
capacity building 
project at the Faculty of 
Social Sciences, 2020 
(in progress)
• Project Leader of the 
Integral Human 
Development in the 
Digital Age Project 
initiated by IIECI and 
the Faculty of Social 
Sciences at UCU in 
2019 (ongoing)
• Participant of the KA2 
Capacity Building 
Project Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism 
(DESTIN) in the Bath 
Spa University, co-
funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union, 
January 30 – February 
6, 2019, England.
10. Декан факультету 
суспільних наук УКУ
15. 
https://lb.ua/blog/lviv_
bs/467256_tsinnosti_z
minyuyut_svit_svit.htm
l?
fbclid=IwAR2ePZOPQ9
HTtMSbs4ZH7V5WYdC
FRShSArQPt4coxnQwP
HVTFsMd-01xXfc
https://www.atlanticco
uncil.org/blogs/ukraine
alert/from-the-
revolution-of-dignity-
to-the-education-of-
dignity/
https://zbruc.eu/taxon



omy/term/18802
● “Experiencing Dignity 
in a Post-Truth World: 
Public Culture as a 
Challenge” in 
Responding to the 
Challenges of Post-
Truth UCU Press, 2019.
● “Educating for 
Freedom: The Role of 
Academia in Promoting 
Civil Society” in Faith 
and Freedom: Religious 
and Civil Society in 
Central and Eastern 
Europe symposium. 
Occasional Paper 
Series. Volume II. 
University of Notre 
Dame, 2019.
● “Philosophy in 
Ukraine: in the 
Permanent Quest for 
Itself. A Forum” (in 
Ukrainian), Ukraina 
Moderna v. 26, 2019

178922 Підлісний 
Юрій 
Теодорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук

0 Філософська 
етика та 
моральні 
виклики 
сучасності

Кваліфікація 
викладача: диплом 
доктора філософії в 
галузі гуманітарних 
наук, виданий 
Міжнародною 
академією філософії у 
князівстві 
Ліхтенштейн від 
25.06.2004 р., 
визнаний 
еквівалентним 
відповідно до системи 
вищої освіти України 
ЗВО "Українським 
католицьким 
університетом" як 
диплом кандидата 
філософських наук.
Стаж 12 р.
5. Democracy: an 
educational urgency in 
multicultural  and  
multi-religious contexts 
– 2018-2021 (з 
можливим 
продовженням в 
2021р) - 
https://drive.google.co
m/file/d/1GYjWnxZCTt
g1Lars4W_S980nVVg4
zur1/view?usp=sharing
10. Завідувач кафедри 
політичних наук – з 
вересня 2017р. (наказ 
№ 264-к від 
01.09.2017р.)
Керівник освітньої 
програми “Етика-
Політика-Економіка” - 
з вересня 2017р.
16. Членство в 
аналітичному центрі 
(European Security 
Architecture 
(Maastricht, Neercan)
2019-2022 -
https://drive.google.co
m/file/d/18ME3uppZO
P9SbO8Y7v4HLuK2A7P
3eFto/view?
usp=sharing
17. Депутат Львівської 



обласної ради, Голова 
постійної  комісії з 
питань освіти та науки 
(2010-2015)
Заступник голови 
Львівської обласної 
державної 
адміністрації (2014-
2016)
18. Консультування 
Громадської 
організації “Спільнота  
Львівської бізнес-
школи”  та приватного 
підприємства 
“Львіська бізнес-
школа УКУ” -
https://drive.google.co
m/file/d/11hI6mspXQr
2QCi5yqXcDfS3KtQsf78
HR/view?usp=sharing

228673 Бородін 
Ксенія 
Артемівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.03010201 
психологія, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 

(чеська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062623, 
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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 6. Розуміти 
та писати 
аналітичні тексти 
(white papers,
policy papers, 

Літня школа "Від 
політики до політик"

Практична та самостійна 
робота

Залік, 100-бальна система 
оцінювання



briefings).
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН15. 
Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні
технології для 
вирішення 
соціально-
економічних 
завдань,
підготовки та 
представлення 
аналітичних 
звітів.
ПРН25. Вміти 
розробляти 
стратегії 
розвитку, беручи 
до
уваги глобальні 
тренди і виклики, а 
також формувати
новий порядок 
денний 
політичного 
процесу на різних
рівнях.
ПРН26. Здатність 
ініціювати та 
реалізовувати 
проекти,
скеровані на 
суспільний та 
економічний 
розвиток
місцевих спільнот, 
регіонів, країни.

ПРН4. Володіти 
базовими знаннями 
нормативної та
позитивної 
політичної теорії, 
феноменології,
порівняльної та 
прикладної 
політології. 
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.

Політичні комунікації Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН19. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 

Кількісні та якісні 
методи дослідження

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



методологію
визначення і 
методи отримання 
соціально-
економічних 
даних, збирати та 
аналізувати 
необхідну 
інформацію,
розраховувати 
економічні та 
соціальні 
показники.
ПРН28. 
Конструювати 
дизайн, 
розробляти 
програму та
виконувати 
міждисциплінарні 
дослідження з
використанням 
якісних і кількісних 
методів та
інструментарію 
політичної науки.

ПРН1. Розуміти 
предметну 
область та базову 
специфіку
професійної 
діяльності.
ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 
інститутів та 
процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 

Міжнародні 
організації та 
глобальне управління 
(International 
organizations and 
global governance) 
(англ.)

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.
ПРН9. Виконувати 
консультаційні та 
дорадчі функції за
фаховим 
спрямуванням.
ПРН11. Розуміти 
взаємовпливи 
сучасних 
економічних та
політичних 
процесів. 

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.

Основи теорії 
держави, права та 
прав людини

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Основи римського 
приватного права

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН1. Розуміти 
предметну 
область та базову 
специфіку
професійної 
діяльності.
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН23. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні
технології для 
забезпечення 
власної професійної
діяльності та 
реалізації 
суспільних та 
політичних
проектів.

Міжнародне публічне 
право. Загальна 
частина

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН16. 
Застосовувати 
аналітичний та 
методичний
інструментарій 
для обґрунтування 
пропозицій та
прийняття 
управлінських 
рішень різними 
економічними
агентами 
(індивідуумами, 
домогосподарства
ми,
підприємствами 
та органами 

Основи теорії ігор Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



державної влади).
ПРН18. 
Виконувати 
міждисциплінарний 
аналіз
соціально-
економічних явищ і 
проблем в однієї або
декількох 
професійних сферах 
з врахуванням 
ризиків та
можливих 
соціально-
економічних 
наслідків.

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН16. 
Застосовувати 
аналітичний та 
методичний
інструментарій 
для обґрунтування 
пропозицій та
прийняття 
управлінських 
рішень різними 
економічними
агентами 
(індивідуумами, 
домогосподарства
ми,
підприємствами 
та органами 
державної влади).
ПРН19. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію
визначення і 
методи отримання 
соціально-
економічних 
даних, збирати та 
аналізувати 
необхідну 
інформацію,
розраховувати 
економічні та 
соціальні 
показники.

Статистика та 
економетрика

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН12. Розуміти 
принципи 
економічної науки,
особливості 
функціонування 
економічних 
систем.
ПРН13. 
Пояснювати 
моделі соціально-
економічних явищ
з погляду 
фундаментальних 
принципів і знань 
на основі
розуміння основних 
напрямів розвитку 
економічної

Макроекономіка 
(Macroeconomics) 
(англ.)

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



науки.
ПРН14. 
Усвідомлювати 
основні 
особливості 
сучасної
світової та 
національної 
економіки, 
інституційної
структури, 
напрямів 
соціальної, 
економічної та
зовнішньоекономіч
ної політики 
держави.
ПРН15. 
Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні
технології для 
вирішення 
соціально-
економічних 
завдань,
підготовки та 
представлення 
аналітичних 
звітів.

ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН16. 
Застосовувати 
аналітичний та 
методичний
інструментарій 
для обґрунтування 
пропозицій та
прийняття 
управлінських 
рішень різними 
економічними
агентами 
(індивідуумами, 
домогосподарства
ми,
підприємствами 
та органами 
державної влади).
ПРН17. Проводити 
аналіз 
функціонування та 
розвитку
суб’єктів 
господарювання, 
визначати 
функціональні
сфери, 
розраховувати 
відповідні 
показники які
характеризують 
результативність 
їх діяльності.

Мікроекономіка Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН11. Розуміти 
взаємовпливи 
сучасних 
економічних та
політичних 
процесів.
ПРН12. Розуміти 
принципи 

Економіка розвитку 
(Development 
Economics) (англ).

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



економічної науки,
особливості 
функціонування 
економічних 
систем.
ПРН13. 
Пояснювати 
моделі соціально-
економічних явищ
з погляду 
фундаментальних 
принципів і знань 
на основі
розуміння основних 
напрямів розвитку 
економічної
науки.
ПРН14. 
Усвідомлювати 
основні 
особливості 
сучасної
світової та 
національної 
економіки, 
інституційної
структури, 
напрямів 
соціальної, 
економічної та
зовнішньоекономіч
ної політики 
держави.
ПРН18. 
Виконувати 
міждисциплінарний 
аналіз
соціально-
економічних явищ і 
проблем в однієї або
декількох 
професійних сферах 
з врахуванням 
ризиків та
можливих 
соціально-
економічних 
наслідків.
ПРН19. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію
визначення і 
методи отримання 
соціально-
економічних 
даних, збирати та 
аналізувати 
необхідну 
інформацію,
розраховувати 
економічні та 
соціальні 
показники.

ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 

Глобальні питання та 
розв'язки I (Global 
issues and global 
solutions I) (англ.)

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

Глобальні питання та 
розв'язки II (Global 
issues and global 
solutions II) (англ.)

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН21. Здатність 
результативно 
працювати в 
команді в
тому числі з 
громадянами інших 
країн, беручи до 
уваги
різні фонові знання 
та ставлення своїх 
колег до
визначених 
завдань.
ПРН25. Вміти 
розробляти 
стратегії 
розвитку, беручи 
до
уваги глобальні 
тренди і виклики, а 
також формувати
новий порядок 
денний 
політичного 
процесу на різних
рівнях.
ПРН26. Здатність 
ініціювати та 
реалізовувати 
проекти,
скеровані на 
суспільний та 
економічний 
розвиток
місцевих спільнот, 
регіонів, країни

ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 
інститутів та 
процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 

Політична соціологія Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.
ПРН9. Виконувати 
консультаційні та 
дорадчі функції за
фаховим 
спрямуванням.
ПРН20. Здатність 
організовувати 
свою робочу 
програму
самостійно, за 
власної ініціативи 
брати участь у
стажуваннях та 
тренінгах, 
фіксуючи ці дії в 
своєму
портфоліо.
ПРН22. Здатність 
планувати, 
оцінювати та 
забезпечувати
якість виконуваних 
робіт у 
встановлені 
роботодавцем
терміни.
ПРН23. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні
технології для 
забезпечення 
власної професійної
діяльності та 
реалізації 
суспільних та 
політичних
проектів.
ПРН27. Вміння 
налагоджувати 
співпрацю на різних
рівнях між 
громадськими 
організаціями, 
політичними
партіями, 
органами місцевого 
самоврядування,
державними 
установами, 
приватними 
підприємствами
ПРН28. 
Конструювати 
дизайн, 
розробляти 
програму та
виконувати 
міждисциплінарні 

Практика 
інституційна 
(ознайомча)

Практична та самостійна 
робота

Диференційований залік, 
100-бальна система 
оцінювання



дослідження з
використанням 
якісних і кількісних 
методів та
інструментарію 
політичної науки.

ПРН1. Розуміти 
предметну 
область та базову 
специфіку
професійної 
діяльності.
ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 
інститутів та 
процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН 6. Розуміти 
та писати 
аналітичні тексти 
(white papers,
policy papers, 
briefings).
ПРН9. Виконувати 
консультаційні та 
дорадчі функції за
фаховим 
спрямуванням.
ПРН11. Розуміти 
взаємовпливи 
сучасних 
економічних та
політичних 
процесів. 
ПРН18. 
Виконувати 
міждисциплінарний 
аналіз
соціально-
економічних явищ і 
проблем в однієї або
декількох 
професійних сферах 
з врахуванням 
ризиків та
можливих 
соціально-
економічних 
наслідків.
ПРН20. Здатність 
організовувати 
свою робочу 

Політична система 
України

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



програму
самостійно, за 
власної ініціативи 
брати участь у
стажуваннях та 
тренінгах, 
фіксуючи ці дії в 
своєму
портфоліо.

ПРН1. Розуміти 
предметну 
область та базову 
специфіку
професійної 
діяльності.
ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 
інститутів та 
процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.
ПРН15. 
Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні
технології для 
вирішення 
соціально-
економічних 
завдань,
підготовки та 
представлення 
аналітичних 
звітів.
ПРН21. Здатність 
результативно 
працювати в 
команді в
тому числі з 
громадянами інших 
країн, беручи до 
уваги
різні фонові знання 
та ставлення своїх 
колег до

Бакалаврський проект Проєктна та самостійна 
робота

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



визначених 
завдань.
ПРН25. Вміти 
розробляти 
стратегії 
розвитку, беручи 
до
уваги глобальні 
тренди і виклики, а 
також формувати
новий порядок 
денний 
політичного 
процесу на різних
рівнях.
ПРН26. Здатність 
ініціювати та 
реалізовувати 
проекти,
скеровані на 
суспільний та 
економічний 
розвиток
місцевих спільнот, 
регіонів, країни
ПРН27. Вміння 
налагоджувати 
співпрацю на різних
рівнях між 
громадськими 
організаціями, 
політичними
партіями, 
органами місцевого 
самоврядування,
державними 
установами, 
приватними 
підприємствами
ПРН28. 
Конструювати 
дизайн, 
розробляти 
програму та
виконувати 
міждисциплінарні 
дослідження з
використанням 
якісних і кількісних 
методів та
інструментарію 
політичної науки.

ПРН10. Вміти 
приймати рішення 
на основі 
моральних
цінностей, а 
також розуміти 
вплив моральних 
та етичних
вчень на суспільно-
економічні та 
політичні процеси

Суспільне вчення 
Католицької церкви

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній

Літня школа "Етика і 
релаігі в політиці та 
економіці"

Практична та самостійна 
робота

Залік, 100-бальна система 
оцінювання



діяльності.
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.
ПРН10. Вміти 
приймати рішення 
на основі 
моральних
цінностей, а 
також розуміти 
вплив моральних 
та етичних
вчень на суспільно-
економічні та 
політичні процеси
ПРН11. Розуміти 
взаємовпливи 
сучасних 
економічних та
політичних 
процесів. 
ПРН15. 
Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні
технології для 
вирішення 
соціально-
економічних 
завдань,
підготовки та 
представлення 
аналітичних 
звітів.
ПРН21. Здатність 
результативно 
працювати в 
команді в
тому числі з 
громадянами інших 
країн, беручи до 
уваги
різні фонові знання 
та ставлення своїх 
колег до
визначених 
завдань.
ПРН25. Вміти 
розробляти 
стратегії 
розвитку, беручи 
до
уваги глобальні 
тренди і виклики, а 
також формувати
новий порядок 
денний 
політичного 
процесу на різних
рівнях.
ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН12. Розуміти 
принципи 
економічної науки,
особливості 
функціонування 
економічних 
систем.

Вступ до економіки Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання



ПРН14. 
Усвідомлювати 
основні 
особливості 
сучасної
світової та 
національної 
економіки, 
інституційної
структури, 
напрямів 
соціальної, 
економічної та
зовнішньоекономіч
ної політики 
держави.
ПРН17. Проводити 
аналіз 
функціонування та 
розвитку
суб’єктів 
господарювання, 
визначати 
функціональні
сфери, 
розраховувати 
відповідні 
показники які
характеризують 
результативність 
їх діяльності.

ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 
інститутів та 
процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН4. Володіти 
базовими знаннями 
нормативної та
позитивної 
політичної теорії, 
феноменології,
порівняльної та 
прикладної 
політології. 
ПРН 6. Розуміти 
та писати 
аналітичні тексти 
(white papers,
policy papers, 
briefings).

Політичні теорії та 
ідеології

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.

Англійська мова Інтерактивні методи 
навчання, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Друга сучасна 
іноземна мова 

Інтерактивні методи 
навчання, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



Англомовна школа Практична та самостійна 
робота

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН 6. Розуміти 
та писати 
аналітичні тексти 
(white papers,
policy papers, 
briefings).

Публічне мовлення та 
академічне письмо

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН24. Впливати 
на ціннісну та 
соціальну
переорієнтацію 
локальних 
спільнот, 
громадських
організацій, 
політичних партій 
і державних 
установ

Святе Письмо: історія 
спасіння Старого і 
Нового Завітів 

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН24. Впливати 
на ціннісну та 
соціальну
переорієнтацію 
локальних 
спільнот, 
громадських
організацій, 
політичних партій 
і державних 
установ

Християнство: віра, 
богослужіння, мораль

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Диференційований залік, 
100-бальна система 
оцінювання

ПРН1. Розуміти 
предметну 
область та базову 
специфіку
професійної 
діяльності.
ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 

Історія великих ідей 
(філософія, політика, 
економіка)

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



інститутів та 
процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН4. Володіти 
базовими знаннями 
нормативної та
позитивної 
політичної теорії, 
феноменології,
порівняльної та 
прикладної 
політології.
ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.
ПРН10. Вміти 
приймати рішення 
на основі 
моральних
цінностей, а 
також розуміти 
вплив моральних 
та етичних
вчень на суспільно-
економічні та 
політичні процеси
ПРН11. Розуміти 
взаємовпливи 
сучасних 
економічних та
політичних 
процесів. ПРН13. 
Пояснювати 
моделі соціально-
економічних явищ
з погляду 
фундаментальних 
принципів і знань 
на основі
розуміння основних 
напрямів розвитку 
економічної
науки.
ПРН14. 
Усвідомлювати 
основні 
особливості 
сучасної



світової та 
національної 
економіки, 
інституційної
структури, 
напрямів 
соціальної, 
економічної та
зовнішньоекономіч
ної політики 
держави.ПРН20. 
Здатність 
організовувати 
свою робочу 
програму
самостійно, за 
власної ініціативи 
брати участь у
стажуваннях та 
тренінгах, 
фіксуючи ці дії в 
своєму
портфоліо.
ПРН21. Здатність 
результативно 
працювати в 
команді в
тому числі з 
громадянами інших 
країн, беручи до 
уваги
різні фонові знання 
та ставлення своїх 
колег до
визначених 
завдань.
ПРН22. Здатність 
планувати, 
оцінювати та 
забезпечувати
якість виконуваних 
робіт у 
встановлені 
роботодавцем
терміни.
ПРН23. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні
технології для 
забезпечення 
власної професійної
діяльності та 
реалізації 
суспільних та 
політичних
проектів.
ПРН24. Впливати 
на ціннісну та 
соціальну
переорієнтацію 
локальних 
спільнот, 
громадських
організацій, 
політичних партій 
і державних 
установ

ПРН2. Знати 
основні концепції 
політики і влади, 
вміти
описати ключові 
принципи та 
закономірності
функціонування та 
розвитку влади та 
публічної політики,
політичних 
інститутів та 

Порівняльна 
політологія 

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



процесів, 
політичної 
поведінки,
політичної 
культури та 
ідеології, світової 
політики та
політики окремих 
країн та регіонів, 
включаючи
історичну 
ретроспективу.
ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН4. Володіти 
базовими знаннями 
нормативної та
позитивної 
політичної теорії, 
феноменології,
порівняльної та 
прикладної 
політології. 
ПРН 6. Розуміти 
та писати 
аналітичні тексти 
(white papers,
policy papers, 
briefings).

ПРН1. Розуміти 
предметну 
область та базову 
специфіку
професійної 
діяльності.
ПРН8. Бути 
здатним 
спілкуватися та 
презентувати свої
ідеї широкій 
аудиторії, засобам 
масової інформації,
експертам з інших 
галузей знань.
ПРН23. Вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні
технології для 
забезпечення 
власної професійної
діяльності та 
реалізації 
суспільних та 
політичних
проектів.

Релігія в Україні в 
глобальному 
історичному контексті

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Диференційований залік, 
100-бальна система 
оцінювання

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН13. 
Пояснювати 
моделі соціально-
економічних явищ
з погляду 
фундаментальних 
принципів і знань 

Методологія 
філософських та 
наукових досліджень

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



на основі
розуміння основних 
напрямів розвитку 
економічної
науки.
ПРН19. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію
визначення і 
методи отримання 
соціально-
економічних 
даних, збирати та 
аналізувати 
необхідну 
інформацію,
розраховувати 
економічні та 
соціальні 
показники.

ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.

Логіка формальна Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

ПРН3. Знати та 
використовувати 
професійний
категоріально-
понятійний 
апарат політичної 
та
економічної науки.
ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН10. Вміти 
приймати рішення 
на основі 
моральних
цінностей, а 
також розуміти 
вплив моральних 
та етичних
вчень на суспільно-
економічні та 
політичні процеси
ПРН21. Здатність 
результативно 
працювати в 
команді в
тому числі з 
громадянами інших 
країн, беручи до 
уваги
різні фонові знання 
та ставлення своїх 
колег до
визначених 
завдань.

Філософія та критичне 
мислення

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 

Філософська 
антропологія

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН21. Здатність 
результативно 
працювати в 
команді в
тому числі з 
громадянами інших 
країн, беручи до 
уваги
різні фонові знання 
та ставлення своїх 
колег до
визначених 
завдань.

ПРН5. Вільно (усно 
та письмово) 
застосовувати 
державну
мову, мови 
міжнародного 
спілкування в 
професійній
діяльності.
ПРН7. Вміти 
знаходити, 
фільтрувати та 
аналізувати
масиви інформації, 
відкриті дані, інші 
джерела та бази 
для
прийняття рішень 
на основі даних.
ПРН10. Вміти 
приймати рішення 
на основі 
моральних
цінностей, а 
також розуміти 
вплив моральних 
та етичних
вчень на суспільно-
економічні та 
політичні процеси
ПРН28. 
Конструювати 
дизайн, 
розробляти 
програму та
виконувати 
міждисциплінарні 
дослідження з
використанням 
якісних і кількісних 
методів та
інструментарію 
політичної науки.

Український світ: 
походження, культура, 
ментальність

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Залік, 100-бальна система 
оцінювання

ПРН24. Впливати 
на ціннісну та 
соціальну
переорієнтацію 
локальних 
спільнот, 
громадських
організацій, 
політичних партій 
і державних 
установ

Філософська етика та 
моральні виклики 
сучасності

Інтерактивні методи 
навчання, лекції, 
практичні/семінарські 
заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

 


