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Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми 
 

Форма відомостей містить поля для відповідей на відкритих запитань         
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Галузь знань, спеціальність 
та (за наявності) 
спеціалізація 

03 “Гуманітарні науки” 
034 “Культурологія” 

Структурний підрозділ, що 
забезпечує реалізацію ОП 

Кафедра культурології 

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності) 

відсутня 

Мова (мови) викладання українська, англійська 
ПІБ та посада гаранта ОП Рибчинська Зоряна, завідувачка кафедри 

культурології 
 
Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 

Освітня програма “Культурологія” була відкрита на Гуманітарному 
факультеті в Українському католицькому університеті в 2016 році. Її поява 
пов’язана із запровадження освітньої моделі Artes Liberales, що об’єднує 
історичну, філологічну та культурознавчу спеціальності. Ідея цієї  моделі – у 
поєднанні класичної традиції університетської освіти та інновацій, 
пов’язаних із розвитком м’яких навичок, затребуваних на сучасному ринку 
праці (наприклад, критичне і творче мислення, проєктна діяльність, 
розв’язання проблем, робота в команді тощо). Серед особливостей Artes 
Liberales: спільна навчальна програма 1 року навчання (через систему ДВВ і в 
наступні 3 роки), що складається з інтенсивних гуманітарних студій з 
вивченням іноземних мов, історії, риторики, літератури, філософських та 
богословських дисциплін; можливість формувати індивідуальні траєкторії 
навчання через вибір 25% відсотків курсів зі суміжних спеціальностей та 
інших програм Університету; інтерактивні методи викладання з 
елементами онлайн-навчання, переважання семінарських занять та творчих 
завдань; відкрите академічне середовище, до якого залучені гостьові 
викладачі з України та з-поза її меж, літні школи, навчальні подорожі. Такий 
контекст є чи не найбільш органічним для освітньої програми культурології, 
однію з питомих рис якої вважаємо міждисциплінарність і орієнтованість 
на актуальний дослідницький та практичний досвід.  

В результаті ретельної підготовчої роботи, що полягала, зокрема, в 
проведенні консультацій, семінарів та круглого столу (спільно з ГО «Центр 
культурного менеджменту») з представниками фахових та академічних 
середовищ була сформована концепція, яка враховувала особливості 
університету, потреби сфери культури, а також досвід вітчизняних і 
закордонних освітніх програм з культурології.  

 



Після розгляду і затвердження програми на вчених рада 
Гуманітарного факультету та Українського католицького університету, 
отримання ліцензії МОН України була створена Кафедра культурології, 
проведено конкурс на вакантні посади, в результаті якого сформовано 
команду кафедри у складі (6 осіб)  і здійснений перший набір студентів.  

Для впровадження програми на кафедрі культурології одразу розпочав 
роботу дидактичний семінар, в рамках якого регулярно відбувались 
презентації нових курсів і обговорення їх апробації в колі членів кафедри, а 
також запрошених викладачів експертів-практиків. Це дало змогу 
налагодити продуктивну комунікацію між викладачами, створити творчу і 
приязну атмосферу, що сприяла обміну досвідом і формування нових ідей. 
Зокрема, до викладання вибіркових спецкурсів були залучені представники 
професійного середовища зі значним досвідом і експертними компетенціями. 
Таким чином вдалося досягнути плідного балансу між високими 
академічними стандартами й практично орієнтованими підходами.  

 
Поля для завантаження загальних документів: 
 
Назва/опис документа(ів) Поле для 

завантаження 
документів 

*Освітня програма  Х 
*Навчальний план за ОП  Х 
Рецензії та відгуки роботодавців  Х 

 
 

1. Проєктування та цілі освітньої програми 
 
 

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

 
Цілі освітньої програми - підготувати фахівців, які зможуть 
● здійснювати  культурознавчі дослідження, аналізувати 

різноманітні культурні процеси та явища, застосовуючи сучасні методи і 
підходи культурології та суміжних дисциплін 

● формувати  якісний культурний дискурс, послідовно й яскраво 
викладати свої думки у текстах та публічних виступах 

● впливати на ціннісну орієнтацію творчих середовищ та локальних 
спільнот, розробляти стратегії розвитку та культурної політики міста, 
регіону, країни 

● брати участь та/або ініціювати проєктну діяльність у сфері 
 



культури, націлену на якісні соціальні зміни та розвиток культурних ресурсів 
● сприяти створенню нових економічних можливостей регіону та 

країни через налагодження міжсекторної співпраці, зокрема, між культурою
і бізнесом 

  Особливості програми 
● міждисциплінарність як в рамках галузі гуманітарних наук (як 

частини моделі Artes Liberales), так і з соціальними, економічними та 
мистецтвознавчими  науками  

● комплексний підхід до культури як сфери щоденної участі й 
творчості, а також основи соціального та економічного розвитку 

● орієнтація на найновіші теорії і методології досліджень культури 
● гнучкість та унікальність навчальної траєкторії кожного 

студента 
● застосування моделі змішаного навчання за участі компетентних 

викладачів та досвідчених практиків культури 
● можливість участі в роботі культурних, освітніх інституцій та 

організацій, можливість реалізувати самостійний дослідницький, творчий 
проєкт 

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

 
Сама ідея програми виросла і сформувалась в рамках Візії УКУ, 

зокрема як реалізація 5, 6 і 9 її пунктів. Цілі програми органічно вписані в 
Стратегію УКУ 2020, та допомагають університету досягати місії - 
формування й розвиток відкритої академічної спільноти, базованої на 
східнохристиянських традиціях і орієнтованої на підготовку професіоналів і 
провідників суспільства. В основі життя цієї спільноти лежить етос 
спілкування, що є життєво важливою основою програми, діяльність якої 
ґрунтується на відкритості й діалогічності (1.1). Одна з визначальних цілей 
програми - забезпечення міждисциплінарного підходу і гнучкості навчальної 
траєкторії (1.2),  забезпечення активного діалогу з закордонними 
університетами, зокрема, в рамках академічного обміну викладачів і 
студентів (1.4). 

Програма націлена на підготовку фахівців у сфері культури, здатних 
ставати лідерами змін, проявляти критичне і творче мислення (2.4), 
володіти розумінням і навиками роботи в інституціях і проєктах, 
проявляючи добре розвинені дискурсивні навички (2.5). Цьому сприяє, поміж 
іншим, запровадження на програмі моделі змішаного навчання з 
використанням сучасних цифрових і педагогічних технологій (3.2), а також 
активна громадянська і публічна позиція викладачів програми, які беруть 
участь у різноманітних соціальних і культурних проєктах (4.4). Програма 
культурології є частиною моделі Artes Liberales (4.1), на створення якої була 

 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/strategiya_2020___21-07.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/strategiya_2020___21-07.pdf


націлена “Стратегія УКУ 2020”, і яка запровадила багато інноваційних 
практик, перейнятих цілим університетом. 

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  
Програма пропонує здобувачам вищої освіти можливості для 

саморозвитку і вдосконалення, міждисциплінарний і студентоцентричний 
підхід у навчанні. Випускники зможуть вийти на ринок праці з унікальним та 
гнучким набором компетенцій і знань, не тільки легко знайти гідне місце 
праці, а й ініціювати нові інституції і проєкти. Керівниця програми кожного 
семестру організовує зустрічі зі студентами для обговорення процесу 
навчання, а відділ моніторингу проводить опитування, результати яких 
пізніше аналізує команда кафедри. Окрім цього, під час апробації програми в 
рамках курсу “Міжсекторна співпраця в культурі” група студентів 
виконала навчальний проєкт з розробки стратегії партнерства кафедри, в 
рамках якого вони здійснили SWOT-аналіз, мапування стейкхолдерів, 
сформували перелік потенційних партнерств. Результати роботи 
студентів були враховані під час перегляду програми та планування 
діяльності кафедри. 

 
 

- роботодавці  
Інтереси і пропозиції роботодавців відображені у 

міждисциплінарному характері програми, а також в орієнтованості на 
здобуття студентами практичного досвіду ще під час навчання. Потенційні 
роботодавці були залучені до розробки концепції програми в якості 
консультантів, деякі з них створили окремі спецкурси, залучені у проведення 
практик і стажувань студентів.  В основу концепції програми були взяті, 
зокрема, рекомендації, напрацьовані в рамках круглого столу “Фаховий 
профіль культурного менеджера”, в якому брали участь представники 
професійного середовища Львова. Окрім цього, уже під час реалізації 
програми 2017 року відбувся робочий семінар, присвячений спеціалізації 
“Економіка культури”, участь у якому взяли викладачі, дослідники і 
представники культурних індустрій. Сектор студентської кар’єри та 
працевлаштування провів у 2018 році опитування фахівців та працедавців 
“Формування профілю випускника УКУ: важливі якості, знання та вміння”, 
результати якого були враховані під час перегляду програми. Окремою 
нагодою спілкування з роботодавцями були два Форуми культурних і 
креативних індустрій, які кафедра організовувала в 2017 і 2018 роках, а 
також Конгрес культури «Перехід 1989» в 2019 році, співорганізатором 

 



якого була кафедра. 

- академічна спільнота  
Завдяки тому, що до створення програми були залучені провідні 

дослідники, її цілі відповідають запитам академічного середовища на сучасні 
методологічні підходи й актуальну проблематику в дослідженнях культури. 
Відтак теми й питання, заторкнуті в межах програми орієнтовані на 
найновіші досягнення у сфері гуманітаристики загалом та 
культурознавства зокрема. Сприяють цьому, поміж іншим, гостьові 
лектори із українських, європейських та американських університетів, 
виступи запрошених дослідників на науковому семінарі кафедри та публічні 
лекції із серії Open Access. 

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

 
Культурологія - порівняно молода спеціальність, яка з’явилась в 

українських університетах в момент перехідних процесів початку 1990-х 
років. Її розвиток частково відображає зміну розуміння культури у 
професійному й академічному середовищах, а також визнання її впливу в 
соціальних, політичних й економічних трансформаціях нашої країни. Цілі 
та програмні результати програми відображають тенденцію до 
переосмислення спеціальності у цих контекстах, зокрема, збільшення уваги 
до економічних і соціальних чинників культури, її роль у політичних 
трансформаціях суспільства тощо. Ці зв’язки можна простежити у 
тематиці й проблематиці курсів, у дослідницьких і навчальних завданнях 
для студентів, у суміжних проєктах (серії публічних лекцій Open Access, 
зустрічі “Агент 034”, Форум культурних і креативних індустрій, Бієнале 
довіри, Конгрес культури «Перехід 1989» тощо) 

Як свідчать відгуки на програму роботодавців, цілі та програмні 
результати навчання, орієнтовані на найновіші тенденції ринку праці, 
пов’язані із запитом на фахівців, здатних ідентифікувати, аналізувати та 
розв’язувати проблеми, застосовуючи комплексний міждисциплінарний 
підхід, критичне і творче мислення з навиками командної роботи і 
вміннями різносторонньої і різноформатної комунікації. Цим запитам 
відповідає тематика і проблематика курсів та програми практик і 
стажувань студентів. 

 
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та 
регіональний контекст  

 
В останні роки відбулись помітні якісні зміни у сфері культурної 

 



політики, що проявилось, зокрема, у появі нових культурних інституцій, 
визнанням державою культурних індустрій та початком децентралізації. 
Через це виник значний запит на фахівців, здатних аналізувати й 
розв’язувати складні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога 
на пограниччі культури та економіки, з глибоким розумінням соціальних 
процесів, що передбачає застосування теорій і методів культурології, 
зумовлених комплексним підходом, закладених в основу програми. 

Важливим для формування цілей та програмних результатів навчання 
ОП було врахування тих процесів, які тривають у сфері культури загалом і 
на локальному рівні, зокрема. 2017 року у Львові була прийнята Стратегія 
розвитку культури 2025 (участь в розробці якої брали і викладачі програми), 
яка задає чіткі тенденції і пріоритети розвитку культурної сфери на 
регіональному рівні. Для програми культурології вона також слугує 
важливим орієнтиром у формулюванні тем і проблем курсів, а також 
дослідницьких і проєктних завдань студентів.  

 
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних та іноземних програм  

 
У результаті аналізу наявних університетських програм робоча група 

виявила відмінності у підходах до трактування поля культурології у різних 
освітніх системах. Зокрема, в американських закладах програми Cultural 
Studies, переважно зорієнтовані на регіональні студії, історію мистецтв 
тощо. Так, в Єльському університеті існує 33 програми, яким характерна 
міждисциплінарність у сфері гуманітарних і мистецтвознавчих наук, що 
суголосна цілям і програмним результатам програми культурології УКУ. 
Дуже важливими для нас були здобутки і досвід програм Cultural 
Anthropology, які пропонують ширший і водночас комплексний підхід до 
культури з врахуванням соціальних чинників. 

Дещо відмінним є досвід європейських університетів, в яких 
культурознавство чітко окреслене і ґрунтується на тривалій гуманістичній 
традиції. Водночас кожна з цих програм пропонує унікальний підхід. Так, 
культурознавство Інституту польської культури Варшавського 
університету розбудовує напрям анімації культури, що передбачає 
підготовку на доброму теоретичному та методологічному грунті практиків 
культури, орієнтованих не тільки на дослідження, а й діяльність у сфері 
культури. На формування ОП вплинув також досвід нових програм Creative 
Studies в Канаді та Австралії, орієнтований на новітні тенденції розвитку 
на пограниччі культури й економіки 

Цінним був і досвід вітчизняних програм з культурології (НУ 
“Києво-Могилянська академія”, Харківської державної академії культури, 
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КНУ ім. Тараса Шевченка), які за час свого існування сформували якісне 
теоретичне й методологічне підґрунтя. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)  
Стандарт відсутній 

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

 
Освітня програма культурології відповідає вимогам сьомого рівня 

Національної рамки кваліфікацій. Відповідно до них, випускники ОП здатні 
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
культури або у процесі навчання, що передбачає застосування концепцій 
культури та методів цілої низки гуманітарних, суспільних та економічних 
дисциплін і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Завдяки освоєнню основних дисциплін студенти здобувають 
концептуальні знання зі сфери теорій, антропології, соціології, економіки 
культури, інших суміжних фундаментальних сфер. Спільним для всіх 
дисциплін є критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять, що 
досягається, зокрема, навичками, здобутими в рамках курсу “Критичне і 
творче мислення”.  Водночас низка основних і більшість спеціалізованих 
курсів, які часто читають фахівці-професіонали, орієнтовані на отримання 
практичних знань та умінь, які студенти мають можливість 
верифікувати/застосувати під час практик і проєктної діяльності, 
вбудованої в багато курсів. Ця діяльність орієнтована на розв’язання 
складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері культури. Це 
досягається застосуванням кейс-методу, проєктному навчанню, тісному 
контакту з працівниками культурних установ і проєктів, спільній роботі над 
інноваційними рішеннями актуальних проблем. 

Упродовж навчання студенти не тільки отримують базові знання з 
теорій комунікації, а й оволодівають відповідними комунікаційними та 
репрезентаційними навичками в рамках курсу з риторики і спецкурсу “PR в 
культурі”. Завдання більшості дисциплін часто включають індивідуальні чи 
групові проєкти, що передбачає вміння налагодити комунікацію всередині 
групи, вміння чітко і яскраво формулювати ідеї та аргументувати їх у 
дискусії. Проєктні завдання часто включать збір, інтерпретацію та 
застосування даних, а також вміння коректно та зрозуміло донести 
інформацію до колег та ключової авдторії. Завдяки ґрунтовному викладанню 
англійської мови (а також другої іноземної), літній англомовній школі, 

 



введенню у програму англомовних курсів, а також можливості навчатись 
семестр закордоном в рамках академічного обміну практично всі випускники 
вільно володіють англійською мовою (не нижче рівня В2). 

Можливості здобувати практичний досвід роботи в культурних 
інституціях уже під час навчання, реалізувати власний дослідницький чи 
творчий проєкт сприяють розвиткові у студентів усвідомлення власної 
автономності та відповідального ставлення до вироблення та ухвалення 
рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. 
Виконання проєктних і творчих завдань в рамках окремих дисциплін і 
практик спонукають студентів освоїти вміння планувати і здійснювати 
комплексну діяльність, координувати роботу команди, враховувати 
соціальні, дослідницькі та етичні аспекти діяльності в культурі. 

 
2. Структура та зміст освітньої програми 

 
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 240 кредитів 

Яким є обсяг освітніх компонентів (у 
кредитах ЄКТС), спрямованих
на 

180 (стандарт відсутній) 

 
формування компетентностей, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 
наявності)? 

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

60 

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

 
Зміст ОП, орієнтований на предметну область культурології, в        

рамках якої вивчають і практикують пояснення, опис, аналіз та         
прогнозування культури в цілому, з особливою увагою до її динамічної і           
творчої природи і різноманітності її аспектів, проявів і функцій. Культуру          
розуміємо як сферу щоденної участі і творчості, а тому як основу           
соціального та економічного розвитку місцевих спільнот і цілих країн.         
Відповідно структура та зміст компонентів програми, сфокусовані на        
об’єкти вивчення та діяльності: основні дисципліни (ОК2.1-2.16) на спектр         
теоретичних та методологічних концепцій та практик культурології та        

 



суміжних дисциплін. Дисципліни вільного вибору орієнтовані на аналіз та         
інтерпретацію феноменів культури, культурних процесів і практик       
(ВК1-11;ВК2.1). Вивченню діяльності інституцій та інститутів, завдяки       
яким здійснюється виробництво спільних благ у сфері культури, присвячені         
основні дисципліни (ОК2.6, 2.8, 2.15) і дисципліни вільного вибору (ВК13;ВК          
2.2). 

В рамках основних курсів студенти знайомляться з теоретичним         
змістом предметної області: системою ідей, концепцій, ключових понять,        
методів дослідження виникнення та (пере)творення культури,      
функціонуванням й трансформацією культурних практик і політик. Зокрема,        
такі дисципліни як Теорії культури, Антропологія культури, Соціологія        
культури та Економіка культури поняття культури розглядають у його         
самодостатності і самоцінності, як соціальне чи економічне явище, комплекс         
практик і політик, що їх окреслюють. Інші основні (ОК2.7, ОК2.9-2.14,          
ОК2.16), а також окремі вибіркові (наприклад, ВК2.1.4-5) дисципліни        
уточнюють, поглиблюють і розширюють теоретичний зміст предметної       
області через відповідні їм поняття, концепції та принципи пояснення.  

Структура і зміст програми відображають і комплекс методів і         
методик, якими має оволодіти студент. Серед них методи аналізу         
культурних текстів, образів, процесів і практик (ОК4-8, 10, 13, 2.1-2.16)          
методи аналізу і діяльності у виробничій сфері культури (ОК2.3,2.8, ВК2.2),          
методи планування і здійснення інституційної та проєктної діяльності у         
сфері культури (ОК2.8, ОК2.19-21, ВК2.2), методики усного і письмового         
викладу і комунікації (наскрізно в програмі та, зокрема, ОК 3, 2.17-18). Окрім            
цього, низка освітніх компонентів має на меті ціннісне формування         
студента, формування здатності чітко орієнтуватись у множинності       
ціннісних систем сучасного світу (ОК 4-5, 2.4, ВК2, 8) 

Міждисциплінарність програми здійснюється через зважений і      
доцільний добір освітніх компонентів з інших галузей. Насамперед це         
дисципліни з галузей Соціальних і поведінкових наук і власне Культури і           
мистецтва. Їх присутність в програмі зумовлена цілями і програмними         
результатами, а також комплексними підходом до розуміння предметної        
області культурології. 

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

 
Модель Artes Liberales, частиною якої є програма Культурології, 

передбачає низку можливостей для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. Насамперед студенти мають можливість після завершення 
навчання на першому курсі змінити спеціальність в межах Artes Liberales. 
Упродовж навчання кожного семестру вони можуть обрати одну ДВВ із 
пропозиції Artes Liberales (ДВВ AL) або інших програм Університету (ДВВУ). 

 



Пропозиція Artes Liberales складається з кількох траєкторій 
(мистецтвознавча, філософська, суспільна, а також ознайомча-фахова). З 
третього курсу студенти можуть доформувати свою індивідуальну освітню 
траєкторію завдяки вибору 3-х спецкурсів кожного семестру із пропозиції 
освітньої програми Культурології або ж інших програм Artes Liberales. 
Пропозиція програми орієнтована на дві спеціалізації “Критика культури” 
та “Економіка культури”, які однак мають відкритий характер, що дозволяє 
студентам довільно комбінувати спецкурси відповідно до потреб у тих чи 
інших знаннях і навичках. Також для забезпечення кращої можливості 
формування індивідуальної траєкторії навчання студенти можуть обирати 
дисципліни вільного вибору з пропозиції Університету (ДВВУ). До них 
належать вибіркові дисципліни, що формують професійні або загальні 
компетентності. 

 
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на 

вибір навчальних дисциплін?  
 

Організацію і координацію процесу вибору ДВВ AL, ДВВУ та спецкурсів 
здійснюють  деканат Гуманітарного факультету, навчально-методичний 
сектор Академічного відділу Університету та кафедра культурології 
відповідно. Можливості реалізації права на вибір навчальних дисциплін 
викладені у Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний 
вибір навчальних дисциплін. Студент має право самостійно вибирати 
частину навчальних дисциплін за погодженням із деканатом. Вибіркові 
навчальні дисципліни включають у себе: дисципліни вільного вибору з 
пропозиції університету (ДВВУ), дисципліни вільного вибору моделі Artes 
Liberales (ДВВ AL) і дисципліни вільного вибору освітньої 
програми\спеціалізації. Вибіркова частина навчальних планів складає 25% 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня 
вищої освіти. Навчальні плани можуть передбачати вибіркові дисципліни без 
уточнення назви, але з визначеними компетенціями і цілями та вказівкою на 
розмір дисципліни у кредитах ЄКТС, що дає можливість студентам обирати 
навчальні дисципліни з пропозиції інших освітніх програм Університету. 

Реєстрація на дисципліни вільного вибору наступного навчального року 
відбувається всередині березня. Студент реєструється на ДВВ в особистому 
кабінеті через систему Деканат, використовуючи для входу обліковий запис 
УКУ. Студент, який не зареєструвався в межах вказаних термінів, 
записується на навчальні дисципліни за рішенням деканатів. Студенти, що 
зареєструвались на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у 
другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі 
сформованих у першій хвилі. У перші 2 тижні семестру студенти мають 
право змінити один із обраних курсів, обгрунтувавши цю зміну у розмові з 
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керівником програми.  
Для кожної навчальної дисципліни вільного вибору на підставі         

навчального плану та у відповідності до профілю освітніх програм щороку          
викладачі складають силабус, який схвалює кафедра, візує керівник освітньої         
програми і затверджує завідувач кафедри. Після цього актуальна робоча         
програма кожної дисципліни має бути розміщена у системі електронного         
навчання УКУ – Course Management System (CMS). 

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

 
Орієнтація на практичну діяльність є однієї з особливостей програми         

(див. Перелік компетентностей ОП: ЗК2-10, ФК7-14). У дизайні програми ми          
шукали і досягли балансу між високими академічними стандартами і         
практично орієнтованими підходами. Відповідно до цієї настанови більшу        
частину спецкурсів читають фахівці-професіонали, що мають значний досвід        
у роботі в культурних інституціях і здійсненні культурних проєктів. У          
більшості курсів програми передбачена індивідуальна чи групова проєктна        
діяльність студентів.  

Програма практик і стажувань, яка триває з другого по четвертий          
курс складається з інституційної ознайомчої практики, літньої музеєзнавчої        
школи, стажування. Таким чином студенти мають можливість пройти шлях         
від близького ознайомлення зі структурою і діяльністю інституцій і проєктів,          
спільної з працівниками інституцій розробки концепції і структури проєкту         
до повноцінного стажування із самостійним виконанням частини роботи.        
Цілі і завдання практичної підготовки студентів щороку обговорюютьі        
коригують керівники практик з партнерськими інституціями.  

У позанавчальний час у рамках діяльності програми студенти мають         
нагоди знайомства і спілкування із практиками культури в серії зустрічей          
“Агент 034”, а також численними гостьовими лекторами та тренерами.         
Студенти також здобувають практичний досвід через участь у        
студентському самоврядуванні та студентських організаціях УКУ, у       
волонтерських проєктах та ініціативах, ініціювання власних проєктів       
(наприклад, UniSon). Через формаційну програму Колегіуму УКУ студенти        
задіяні у низку проєктів, один з яких - це співпраця з Центром “Емаус”. 

  
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами       

вищої освіти соціальних навичок (softskills) упродовж періоду навчання, які         
відповідають цілям та результатам навчання ОП  

 
В освітньо-професійній програмі зафіксований перелік загальних і       

фахових компетентностей, а також програмних результатів навчання,       
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частина з яких співвідноситься із соціальними навичками (ЗК 2-10, ФК 6-13,           
ПРН 2). Зокрема ідеться про вміння самостійно шукати інформацію,         
критично її оцінювати, визначати проблеми та комплексно їх вирішувати,         
здатність до відповідальної та самостійної організації своєї і командної         
роботи, вміння налагоджувати комунікацію у різноманітних регістрах та        
форматах, навички участі в командній роботі і прийняття лідерської позиції          
тощо. Ці програмні компетентності та результати навчання відображені у         
змісті низки освітніх компонентів: ОК 1-3, 13, 2.7-8, 2.17-21, ВК 2.1.7, 2.2.1,            
2.2.3, 2.2.7, 2.2.11-12). У більшості основних й вибіркових компонентів         
програми обрано такі форми і методи навчання, що сприяють розвиткові у           
студентів вмінь працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння         
важливості дедлайнів, здатність логічно, системно і творчо мислити        
(наприклад, індивідуальна та групові проєкти (теренові дослідження,       
презентації, опитування, розробка проєктних концепцій, стратегій розвитку,       
бізнес-проєктів тощо), метод кейсів, завдання з аналізу/інтерпретації певних        
культурних явищ, політики курсів, орієнтовані на формування культури        
дедлайнів). Студенти також беруть участь у програмах Центру підтримки         
підприємництва УКУ, що дозволяє розвинути їм соціальні навички з         
командної роботи, комунікації, проєктного і підприємницького мислення. 

 
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)?  

 
Кредитно-модульна система програми, складається з блоків Artes       

Liberales (107 кред.) та професійної підготовки (133 кред.). Такий поділ          
зумовлений особливістю моделі AL, частиною якої є програма. Вибіркові         
дисципліни відповідно складають 24 і 36 ЄКТС, що становить 25% від           
загальної кількості. Загальне фактичне навантаження студентів становить       
7200 год. Серед авдиторних годин переважають години семінарських занять         
(загалом 1867 год.), що зумовлено орієнтацією програми на використання         
інтерактивних методів навчання, залучення студентів в активний діалог та         
співпрацю. Відповідно загальна кількість годин, виділених на самостійну        
роботу становить 4560 год., що крім приготувань до занять включає          
написання курсової та бакалаврської роботи, а також участь у програмі          
практичної підготовки.  

Щороку Сектор моніторингу якості освіти проводить опитування       
студентів (Блок 1, Самооцінка студента, параметр «Моя самостійна        
підготовка у вивченні дисципліни»). Окрім цього, щосеместру відбуваються        
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зустрічі зі студентами, на яких, зокрема, керівниця програми обговорює з          
ними питання реального обсягу навантаження. Результати моніторингу та        
цих розмов викладачі програми обговорюють на дидактичному семінарі        
програми і пропонують способи збалансування навантаження. 

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  

ОП не передбачає дуальної форми 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/bakalavra
t/artes-liberales/kulturologiya/ 

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

 
Відповідно до Правил прийому в УКУ (Додаток 5), для вступу на           

програму з Культурології потрібно подати сертифікати ЗНО з української         
мови та літератури (прохідний бал 140), історії України (прохідний бал          
150) та іноземної мови (прохідний бал 140). Знання історії України необхідні           
вступникам як база для вивчення різних полів культури, з яким вони           
зіткнуться впродовж бакалаврату. Знання англійської є необхідною       
основою для того, аби випускники володіли нею на рівні не нижче B2            
(відповідно до Стратегії УКУ), а також щоб студенти могли слухати          
англомовні курси.  

В обговоренні вимог до вступників беруть участь керівники всіх         
програм Artes Liberales, для того щоб збалансувати ці вимоги і зробити їх            
релевантними кожній з програм. 

Знайти найбільш умотивованих вступників допомагає щорічний      
конкурс на отримання знижки на оплату за навчання, який відбувається на           
всіх програмах Університету. В співпраці з Відділом рекрутингу, конкурс         
відбувається у три етапи: онлайн тестування (квітень), есе (травень,         
пишеться в УКУ), та співбесіди (червень). Співбесіди з кандидатами на          
стипендії (їх середній бал по сертифікатах ЗНО має бути не менше 180)            
покликані виявити поле зацікавлень абітурієнтів, та їхнє зацікавлення        
програмою, а також перевірити чи реалістичні їх уявлення і чи співмірні їх            
запити з нашою пропозицією.  

Новим проєктом, метою якого є пошук і розвиток обдарованих         
школярів, є «Академія Artes Liberales», перша ітераця якого навесні 2019          
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року була дуже успішною. Залучені 40 школярів мали нагоду прослухати          
курс «Вступ до університетських студій», авторські лекції викладачів        
факультету, здійснити і представити власне дослідження під їхнім        
керівництвом, а також брати участь у роботі English Club. Цьогоріч          
Академія продовжила свою роботу. 

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

 
Перезарахування навчальних дисциплін з попереднього місця навчання       

здійснюється шляхом порівняння та визнання кредитів на підставі поданої         
академічної довідки з переліком та результатами вивчених навчальних        
дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про форму контролю,        
завіреної в установленому порядку.  

“Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення       
студентів” передбачає можливість переведення студентів між освітніми       
програмами та спеціальностями, переведення чи поновлення з інших ЗВО.         
Для цього визначена процедура, яка описана в Положенні, де вказано          
кількість кредитів ЄКТС, які є допустимими для переведення чи поновлення          
студента. 
 

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

 
На нашій програмі навчаються троє студенток, що перевелися з         

Київського національного університету ім. Шевченка. У зв’язку з великою         
академічною різницею (через різні підходи до організації програми у         
навчальних закладах) їх зарахували з 3 на 2 курс. Академрізницю студентки           
склали впродовж першого семестру навчання. 

 
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів       

навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його         
доступність для учасників освітнього процесу?  

 
У пункті 2.10 Положення про порядок реалізації студентами права на 

вільний вибір навчальних дисциплін, опублікованому на сайт Університету, 
прописано можливість прослуховування та перезарахування онлайн курсів, 
які є частиною неформальної освіти.  

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

Наразі, таких прикладів немає  
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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  

 
Викладання на програмі забезпечує команда висококваліфікованих       

викладачів, частина з яких має досвід навчання або викладання за кордоном,           
або ж інноваційно працює у сфері культури. Навчання тут має          
студентоцентрований характер, орієнтоване на залучення інтерактивних      
методів викладання, створення простору можливостей та експерименту,       
елементів змішаного навчання. 

Основні стратегії та методи викладання та навчання скеровані на         
досягнення окреслених у програмі результатів навчання:  

1.розуміння і продукування культурного дискурсу (навчальні та публічні        
лекції з використанням проблемного підходу та елементами обговорення,        
дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів, дебати, міні-конференції,       
презентації тощо),  

2.вміння організувати свою і командну роботу (різнотипні самостійні        
індивідуальні та групові завдання та проєкти),  

3.візійна діяльність (навчальні та публічні лекції викладачів кафедри та         
запрошених лекторів, дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів, презентації,        
рольові ігри, аналітичні есеї, проєкти на базі партнерської мережі         
культурних інституцій),  

4.проєктна діяльність (навчальні та публічні лекції українських та        
закордонних діячів культури, робітні з експертом-наставником, мозкові       
штурми, аналіз кейсів, рольові ігри, групова робота, тренінги, проєкти на          
базі партнерської мережі культурних інституцій). 

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? 

 
Застосовувані форми і методи навчання та викладання орієнтовані        

на ініціювання та підтримку плідного й творчого діалогу зі студентами.          
Задля цього надаємо перевагу інтерактивним методам навчання, що        

 



передбачає трактування студентів як партнерів у формуванні знання,        
створення їм можливості пережити досвід творчої співпраці з колегами         
та викладачами. Структура програми і стиль викладання сприяє        
розвиткові у студентів самостійності і відповідальності у виборі освітньої         
траєкторії, виконанні індивідуальних та групових завдань.  

Викладачі програми мають чітке розуміння ролі та взаємної        
відповідальності викладача і студента університету; створюють      
сприятливу атмосферу для спільного професійного розвитку; плануючи       
кожну навчальну діяльність, виходять насамперед з потреб і перспективи         
студентів; допомагають студентам розвинути добрі навики      
самонавчання; слухають, знають і чують своїх студентів; стимулюють        
студентів ставати щораз більш активними і свідомими здобувачами знань,         
а також вчитися одні з одними і одні від одних. Викладачі постійно            
звертають увагу на те, щоб вибір форм і методів навчання був зрозумілий,            
щоб завдання до тем були в міру амбітними і стимулювали досягати щораз            
вищих особистих результатів. Студенти можуть ознайомитись із       
силабусами дисциплін, в яких сформульовано мету, цілі та результати         
навчання, а також викладено план курсу із зазначеними формами навчання і           
типами завдань.  

Студентоцентрований підхід реалізується в освітньому процесі      
завдяки забезпеченню невеликих груп для семінарських занять, завдяки        
наданій студентам можливості формувати індивідуальну траєкторію      
навчання через ДВВ, застосуванню інтерактивних методів навчання.       
Дякуючи активній діяльності Центру навчальних та інноваційних       
технологій, викладачі беруть участь у різноманітних тренінгах та        
семінарах, орієнтованих на розвиток студентоцентрованого підходу.      
Окремою нагодою для формування відповідних умінь є Школа викладацької         
майстерності, яка відбувається в УКУ  щосеместру. 

 
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів 

навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи  
 

У всіх підставових документах Університету, а також у його 
повсякденних практиках академічна свобода є однією з визначальних 
цінностей. Відповідно до цього вибір форм і методів навчання та 
викладання обмежений хіба що дидактичною доцільністю. Натомість 
важливою перевагою у викладанні вважаємо забезпечення студентів 
можливістю самим пропонувати теми власних досліджень, розвиток 
їхнього вільного, допитливого і толерантного розуму, а також дотримання 
варіативності типів завдань з однієї теми. Важливою перевагою навчання 
на програмі є також забезпечення вільного доступу до інформації, а також 
до найновіших досягнень у сфері культурознавства завдяки дослідницькій 
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діяльності викладачів кафедри, а також запрошених лекторів. Ми 
культивуємо діалогічний стиль викладання та пошук істини через 
поступове і всебічне осмислення проблем; боремося з інтелектуальним 
редукціонізмом; заповнюємо можливі прогалини у світогляді та етичних 
принципах наших здобувачів ВО та доповнюємо курси у відповідь на 
інтелектуальні запити студентів і  центруємо програму на опрацюванні 
пекучих проблем сучасності. 

Дієвість принципів академічної свободи забезпечується в рамках 
освітньої програми завдяки відкритим і колегіальним обговоренням 
педагогічного дизайну кожної з дисциплін і навчального процесу загалом під 
час дидактичних семінарів програми (двічі в семестр), а також 
факультетським “Гуманітарним марафонам”. 

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 на першому занятті ознайомлює студентів з цілями,         

змістом і очікуваними результатами навчання, порядком і критеріями        
оцінювання. Завдяки підтримці і розвиткові системи електронних курсів        
(CMS на базі Moodle) студенти завжди мають доступ до цієї інформації, а            
також до розміщених там силабусів. ЦеНІТ УКУ розробив низку шаблонів,          
рекомендацій та інструкцій, завдяки яким інформація про курси        
впорядкована і містить три блоки: візитку курсу, його структуру,         
оцінювання та комунікацію зі студентами. 

Такий спосіб інформування є найбільш зрозумілим і доступним для         
студентів. При знайомстві з курсом викладачі мають можливість        
безпосередньо в авдиторії пояснити студентам всі особливості,       
можливості й вимоги дисципліни, відповівши на їхні питання. Завдяки         
електронним курсам студенти можуть на кожному етапі навчання ще раз          
повернутись до цієї інформації. На жаль, викладання ще не всіх дисциплін           
вдалося перевести в електронний формат. Задля цього викладачів у різний          
спосіб заохочують освоювати нові технології (сертифікація електронних       
курсів, збільшення годин для їх викладання у навантаженні), а також          
пропонують постійні нагоди здобути відповідні навички (діяльність ЦеНІТ,        
Higher Ed Talks, дидактичні семінари кафедри). 

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

 
Дослідницький елемент у навчанні на програмі є одним із 

найважливіших, оскільки керуємось переконанням, що широкі дослідницькі 
навички є ключовими для побудови експертного знання, необхідного не 
тільки в академічній, а й практичній діяльності у сфері культури. Ані 
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написання аналітичного чи критичного тексту, ані управління інституцією 
чи проєктом сьогодні неможливі без попередньо проведених досліджень. 
Відтак в освітній програмі активно спонукаємо студентів до пошуку й 
аналізу інформації, дослідження історії проблеми і ключових понять, 
формування і розвитку дослідницького питання, формування гіпотези, 
творення чи опрацювання джерельної бази даних,  розвитку аргументів, 
укладання структури дослідження, визначення логічних зв’язків між всіма 
його елементами та етапами, отримання результатів та формулювання 
висновків. Ці навички студенти використовують при виконанні 
індивідуальних та групових дослідницьких завдань в рамках курсів і практик, 
у написанні курсової та бакалаврської роботи. Окремою нагодою 
відрефлектувати процес, описати способи взаємодії з полем, розвиток 
методу та продемонструвати результати своєї дослідницької діяльності є 
публічні захисти практик, курсової та бакалаврської роботи, виступи на 
студентській конференції.  

Під час написання курсових і бакалаврських робіт студенти мають 
можливість формувати свій мисленнєвий колектив та долучатись до 
досліджень викладачів, які є керівниками їхніх робіт. Познайомитись з 
найновішими досягненнями у сфері культурознавчих досліджень студенти 
можуть не тільки в рамках окремих дисциплін, а й на науковому семінарі 
кафедри, під час публічних лекцій серії Open Access, а також лекцій та 
семінарів гостьових лекторів.  

В освітньому процесі та позанавчальній діяльності ми 
використовуємо досягнення викладачів кафедри у дослідженні культурної 
пам’яті і колективної травми, культурного ландшафту міст і містечок 
історичного пограниччя, перформативних практик сучасної культури, 
візуальної і медіакультури, музейного феномену, активізму у сфері 
культури, культурних і креативних індустрій тощо. 

В УКУ діє фонд “Повір у себе”, який надає  фінансову підтримку 
студентам, а також гранти для реалізації дослідницьких проєктів. Цього 
року такий грант отримала професорка кафедри Олена Галета для 
реалізації дослідження «Замість роману: модерна українська література в 
антропологічній перспективі». 

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

 
Від моменту створення програми діють дидактичні семінари       

кафедри, які відбуваються перед початком і після завершення кожного         
семестру, на яких викладачі представляють до спільного обговорення        
проєкти й силабуси курсів, отримують відгуки своїх колег щодо їх          
наповнення та методів викладання та оцінювання. На основі цих         
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обговорень, а також опитувань студентів приймаємо рішення щодо        
оновлення силабусів (або ж зміни викладача). Досвід програми показує, що          
базовий силабус курсу формується після трьох ітерацій, кожна з яких          
супроводжується обговоренням і ревізією. У подальшому плануємо       
періодичний (раз на 2 роки)  перегляд силабусів курсів щодо їх оновлення.  

Міжнародна дослідницька діяльність викладачів кафедри, а також       
можливість комунікації із запрошеними лекторами сприяє і формує        
орієнтири у пошуку найновіших практик та концепцій. Важливим чинником         
формування запиту на пошук нових методик та ідей є також спілкування з            
інституціями-партнерами кафедри, а також залучення до викладання       
експертів-практиків. Таким чином визначаємо й актуалізуємо проблемне       
поле культурознавчої освіти, коригуємо структуру програми та зміст і         
форму викладу окремих дисциплін. 

За три роки існування програми перед нашими студентами        
виступали, а з викладачами співпрацювали такі реномовані аналітики і         
практики культури, як др. Марко Роберт Стех (Канада), автор циклу          
програм “Очима культури”, др. Лєшек Кочановіч (Польща), дослідник        
культури емоцій та афектів, Вірляна Ткач (США), режисерка, культурна         
менеджерка, авторка виставки “Курбас: нові світи”, др. Світлана        
Матвієнко (Канада), співавторка монографії “Кібервійна і революція”       
(Видавництво університету Міннесоти, 2019), Надія Тарнавська (США),       
перфомерка, дослідниця автентичного співу, др. Марко Андрейчик (США),        
дослідник-україніст, упорядник антології сучасної української літератури в       
англомовних перекладах “Біла крейда днів” (Нью Йорк, 2018), др. Дмитро          
Горбачов (Україна), експерт аукціонів Sotheby’s та Christies, дослідник        
українського авангарду 20 ст., Катержіна Шеда (Чехія), майстриня        
соціальних інтервенцій засобами мистецтва, др. Нікола Перулло (Італія),        
автор монографії “Смак як досвід: Філософія та естетика їжі”         
(Університет Колумбія, Нью Йорк, 2016), Том Берк (Велика Британія),         
засновник екокультурної платформи і громадського руху Е3.  

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

 
Міжнародна мобільність студентів на ОП здійснюються відповідно 

до “Положення про академічну мобільність”. Кожного семестру Сектор 
міжнародних академічних зв’язків оголошує конкурс на участь в програмах 
міжнародної студентської мобільності, в разі успішного проходження 
якого студенти мають можливість навчатись один семестр за кордоном в 
рамках договорів програми Erasmus+. На сьогодні такою можливістю 
скористались шестеро найкращих студенток. Їхня кількість збільшилась 
удвічі вже на другому році існування програми. Серед проблем, з якими вони 
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зустрічаються, найчастіше згадують адаптацію до нового середовища, а 
також велику відмінність між освітніми програмами, що створює 
складність при виборі курсів. Вирішення цих проблем можливе через 
поширення досвіду цих студентів, а також тіснішій співпраці між 
програмами. Окрім програми Erasmus+, студенти можуть у випадку 
залучення власних коштів чи грантів на покриття витрат, обирати для 
візиту будь-якого партнера Університету  

Викладачі кафедри також беруть участь в академічних обмінах, 
виступаючи на міжнародних конференціях, читаючи лекції на літніх школах 
та в різних університетах, беручи участь у міжнародних дослідницьких 
проєктах та публікуючи статті в закордонних виданнях. (докладніше про 
це див. сайт програми), що дозволяє їм ознайомлювати студентів із 
найновішими здобутками у сфері культурознавства. У рамках 
позанавчальних заходів, а також основних курсів щороку беруть участь 
запрошені викладачі із європейських та американських університетів. 
Бібліотека Університету надає доступ до деяких інформаційних ресурсів і 
баз даних. 

 
5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 
 

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 про порядок оцінювання        
знань студентів), яка є ще одним інструментом для мотивації студентів          
до системного і наполегливого навчання та саморефлексії і контролю         
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, взявши до уваги роботу           
в малих групах та авторських колективах, до самостійних письмових робіт,          
контрольних тестів, написаних есеїв, виступів з презентаціями,       
мініпроєктів, публічних захистів і т. ін. Такий підхід до оцінювання дозволяє           
надати студентові академічну свободу самореалізуватися, беручи за       
орієнтир найякісніші відповіді чи найяскравіший навчальний внесок колег по         
групі або роботи студентів попередніх років, доступ до яких (за згодою)           
може з відповідними коментарями і  поясненнями надати викладач. 

Критерії оцінювання в межах кожного курсу чи окремого завдання         
 

http://international.ucu.edu.ua/students/ucu-students/
http://international.ucu.edu.ua/faculty/ucu-faculty/
http://culture.ucu.edu.ua/pro-nas/komanda/
https://center.ucu.edu.ua/elektronni-resursy/
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf


визначає викладач, щоразу обумовлюючи ці критерії і - там, де виникає           
потреба - узгоджуючи їх розуміння зі студентами. Головними        
дороговказами для добору критеріїв оцінювання є вимоги до результатів         
навчання та компетентностей випускників програми  (Див. таблицю 3). 

Оцінювання результатів навчання здійснюється за 100-бальною      
системою. В межах дисципліни застосовуються контрольні заходи у формі         
поточного, проміжного (модульного) та підсумкового (семестрового)      
контролю знань. Великий акцент зроблено на застосуванні формувального        
оцінювання, тобто організації викладання і навчання в такий спосіб, щоб          
студенти усвідомлювали цілі та очікувані результати навчання в межах         
курсу і ширше - програми, щоб студенти прагнули зростання над собою і не             
боялися робити помилки, знаходити та виправляти їх, щоб студенти         
отримували невпинний зворотний зв'язок і підтримку як від викладача, так і           
від своїх колег у навчальній групі, і найважливіше, щоб студенти брали           
відповідальність за своє навчання. Про складнощі з успішністю та про          
шляхи їх подолання консультуємо кожного здобувача ВО зокрема. 

Викладач на початку семестру повідомляє студентам і фіксує в         
силабусі, а також в окремому розділі електронного курсу на CMS форми і            
часові рамки контролю, які використовуватиме впродовж навчання і на         
закінчення курсу. Разом з тим, тематичне планування та дидактичний         
дизайн курсу передбачають певну долю гнучкості з урахуванням динаміки         
групи, щоб якнайкраще сприяти навчанню та особистісному розвитку        
ввірених студентів. Внесення змін до силабусу в кожній новій ітерації          
завжди проговорюємо зі студентами. 

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

 
Для оцінювання навчальних досягнень в межах дисциплін ми обрали         

різноманітні форми контрольних заходів: письмові екзамени та заліки        
(тестові завдання закритого і відкритого типу, есеї); усні екзамени та          
заліки (у формі дискусій, презентацій, захисту розробленого проєкту тощо);         
захист курсової роботи, практики (що спирається на деталізований відгук         
керівників про роботу студента і має публічний характер); проміжний         
контроль (тестові завдання закритого і відкритого типу, форуми;        
контрольні, презентації індивідуальних та групових проєктів, есеї,       
індивідуальне й групове самооцінювання); захист бакалаврської роботи або        
проєкту у формі публічного захисту перед Державною екзаменаційною        
комісією. Усі форми контролю й оцінки орієнтовані на перевірку програмних          
результатів навчання, що відображено у залученій таблиці 3 “Матриця         
відповідності програмних результатів навчання, методів навчання та       
оцінювання”.  

 



Так, наприклад, перевірити досягнення навчальних результатів з блоку        
“Розуміння і продукування культурного дискурсу” дозволяють есеї,       
рецензії, тести, аналітичні записки, усні відповіді на семінарах та іспитах,          
участь у дискусії, презентації, захисти, курсова й бакалаврська робота.  

Результати з блоку “Організація роботи” можна перевірити під час         
виконання індивідуальних та групових завдань/проєктів, теренових      
досліджень, роботи над курсовою та бакалаврською роботою.  

Досягнення результатів з блоку “Візійна діяльність” перевіряємо за        
допомогою проєктних завдань, тестів, написання есеїв, підготовки виступів        
на семінарах та участі в дискусіях, підготовки презентацій та публічних          
захистів.  

Серед форм контролю, орієнтованих оцінити досягнення результатів       
з блоку “Проєктна діяльність”, є оцінювання індивідуальних та групових         
проєктів (в тому числі дослідницьких), семінарських завдань курсів,        
щоденників практики чи стажувань, відгуки керівників та наставників,        
групове та індивідуальне самооцінювання тощо.  

Як видно з вище наведених прикладів чимало форм контролю         
дозволяють перехресну перевірку досягнення одразу кількох результатів       
навчання. В окремих дисциплінах (Теорії культури, Критичне й творче         
мислення, Антропологія культури тощо) апробуємо й плануємо       
запровадити наскрізно в програмі різнорівневі види завдань, застосовуємо        
методи самоконтролю та взаємоперевірки, що сприяє гнучкішій системі        
оцінювання, а також розвитку у студентів навичок саморефлексії та         
самоорганізації. 

Основна мета всіх форм контролю - дати студентові нагоду         
“пізнати себе”, усвідомити свій прогрес в освоєнні знання та оволодінні          
навичками, а також тримати в тонусі мотивацію студентів до навчання.          
Інформацію, яку викладач отримує, застосовуючи різні види контролю,        
використовуємо для удосконалення навчальних діяльностей та методів       
викладання і навчання. 

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

 
На сайті Університету розміщено Академічний календар, який 

оновлюється на кожен навчальний рік. У календарі, зокрема, описані 
терміни основних та додаткових сесій; орієнтаційні сесії та формаційні 
дні, що допомагає студентам вдало спланувати час для підготовки до 
проходження контрольних заходів по відповідних дисциплінах. 

Терміни, форма та критерії оцінювання прописані в силабусі 
навчальної дисципліни, який, відповідно до Розпорядження № 6-р-в від 
14.07.2017 р., повинен бути розроблений та представлений студентам у 
відповідні терміни на І та ІІ семестри кожного навчального року. 

 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Akademichnyj-kalendar_2019-2020.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2017/04/Pro-zaprovadzhennya-novogo-zrazka-sylabusu-na-NMK.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2017/04/Pro-zaprovadzhennya-novogo-zrazka-sylabusu-na-NMK.pdf


Сектор моніторингу якості освіти щосеместру проводить 
опитування студентів, в якому є окремий розділ “Поінформованість про 
критерії оцінювання”, де студенти оцінюють доступність, своєчасність і 
зрозумілість цих  критеріїв. Результати опитування отримує кожен 
викладач (щодо своїх курсів)  і завідувач кафедри (щодо всіх курсів 
програми), що дозволяє моніторити і вчасно діагностувати проблеми, 
знайти шляхи вирішення у кожному конкретному випадку. 

 
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають 

вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?  
 
Стандарт відсутній 
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. "Положення про Екзаменаційну комісію"       
пункт 2.8 передбачає обов’язкове запрошення представника професійних       
об’єднань або роботодавців. 

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 12.2.1 "Права здобувачів вищої освіти" "Положення про         

освітній процес" 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 доклали максимум належних зусиль         
для самостійного залагодження конфлікту. 

Об’єктивність екзаменаторів забезпечує використання    
комп’ютерних технологій (тести розв’язують і оцінюють на базі CMS), а          
також екзаменаційні комісії у складі кількох викладачів та запрошених         
експертів. 

За час існування програми не було випадків, які б потребували          
врегулювання конфліктів між здобувачами ВО та екзаменаторами.       
Відраховані студенти не мали підстав оскаржувати таке рішення. 

 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2017/04/1ZVIT-na-sajt-2017-2018-z-vodyanym-znakom.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-komisiyu.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Polozhennya-pro-osvitnij-protses-02.05.2019-r..pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Polozhennya-pro-osvitnij-protses-02.05.2019-r..pdf


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

 
У розділі 3 "Порядок ліквідації академічної заборгованості"       

"Положення про порядок оцінювання знань студентів" описано процедуру        
повторного проходження контрольних заходів. В Положенні прописані       
конкретні терміни ліквідації академічної заборгованості, склад      
екзаменаторів. Терміни визначені таким чином, щоб студент мав        
достатньо часу підготуватися до перездачі. В рамках означених термінів         
студент має погодити з викладачем час і місце й умови (завдання)           
перездачі. Після успішного повторного проходження контрольних заходів       
студента переводять на наступний рік навчання.  

 
Яким чином процедури ЗВО врегульовують порядок оскарження       

процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть       
приклади застосування відповідних правил на ОП  

 
У розділі 6 "Розгляд апеляцій" "Положення про Екзаменаційну        

комісію" описано порядок подання та розгляду заяви студента, який не          
погоджується з оцінкою. На програмі культурології наразі не було         
прецедентів застосування цих правил 

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

 
В УКУ діє "Положення про запобігання академічному плагіату та         

іншим видам порушення академічної доброчесності й коректне застосування        
цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності ВНЗ         
"Український католицький університет" , розміщене на сайті Університету. 

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

 
Університет використовує систему Unicheck. Порядок використання 

системи описаний та розміщений на сайті Університету. 
Після того, як студенти здають свої роботи на кафедру, 

відповідальна особа здійснює перевірку у системі Unicheck. Разом із 
роботою студенти подають заяву, в якій підтверджують самостійність 
виконання роботи та відсутність академічного плагіату. Відповідальна 
особа готує висновок, який долучається до пакету супровідних документів 
кваліфікаційної роботи. В разі виявлення академічного плагіату робота до 
захисту не допускається. 

 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-komisiyu.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-komisiyu.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf


В Інституційному репозитарії ErUCU у відкритому доступі 
розміщуються всі магістерські роботи студентів, які попередньо дали на 
це згоду. 

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

 
Впровадження новітніх практик академічної доброчесності є одним з 

пріоритетів УКУ. Вчена рада Університету в 2018-19 н.р. створила робочу 
групу, куди увійшли представники студентства, викладачів, бібліотеки, 
академічного відділу, тощо, для розробки плану дій з поглиблення культури 
академічної доброчесності в УКУ. Цей план дій Вчена рада затвердила 
наприкінці листопада 2018 року. 

Уряд студентів УКУ теж активно включився в роботу і крок за 
кроком проводить просвітницькі заходи серед студентства для кращого 
усвідомлення вимог академічної доброчесності. Одним із таких заходів 
стало проведення Днів академічної доброчесності в УКУ ще у І семестрі 
2018-2019 н.р. та медіаініціатива “Той Ной”  

Лекція із доброчесності є обов’язковою частиною орієнтаційної сесії 
першокурсників. Викладачі також обговорюють зі студентами принципи 
академічної доброчесності на першому занятті з живими прикладами та 
прописують ці правила у силабусі навчальної дисципліни. 

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

 
У пункті 5.4 "Положення про запобігання академічному плагіату та          

іншим видам порушення академічної доброчесності й коректне       
застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій        
діяльності ВНЗ "Український католицький університет" описані наслідки       
встановленого факту порушення академічної доброчесності (від      
повторного проходження оцінювання до відрахування з Університету). На        
програмі факти плагіату і списування були зафіксовані на проміжних         
контрольних заходах. У цих випадках студенти отримували “0” балів і          
строге попередження.  

 
 

6. Людські ресурси 
 

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

 

http://er.ucu.edu.ua/
https://www.facebook.com/academicintegrityucu/


 
Інформацію про вакантні посади в УКУ можна знайти на сайті 

університету. Конкурсний добір викладачів описаний в положенні “Порядок 
обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників”.  

При організації конкурсного добору викладачів претендентам на 
вакантні посади висуваються вимога професіоналізму, що грунтується на 
«Положенні про професійно-кваліфікаційні вимоги до претендентів на 
посаду науково-педагогічних працівників», в якому описані очікувані 
тривалість стажу, професійні компетенції всіх посад НПП. Задля пошуку і 
знайомства з кращими викладачами кафедра регулярно проводить відкриті 
семінари, під час яких є можливість послухати виступи/презентації 
потенційних кандидатів на посади, познайомитись з ними ближче. У 
процесі формування викладацького складу програми виникає проблема 
відсутності фахівців, які б орієнтувались на нові, міждисциплінарні сфери 
(наприклад, економіку культури). Задля вирішення цієї проблеми кафедра 
організовує відкриті академічні події, заохочуючи синергію дисциплін і 
міжсекторну співпрацю та запрошуючи до участі найширше коло 
учасників. 

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

 
Ще на підготовчій стадії створення програми відбувся круглий стіл 

«Фаховий профіль культурного менеджера: виклики сучасної культури і 
можливості університетської освіти», в якому взяли участь працівники 
культурних інституцій і проєктів Львова. Ця подія сприяла налагодженню 
мережі контактів, завдяки якій вдалося залучити фахівців-експертів до 
реалізації освітнього процесу. Зокрема, деякі з них викладають вибіркові 
курси, інші є у партнерській мережі інституцій, на базі якої відбуваються 
практики. На другому році апробації програми представники роботодавців 
взяли участь у семінарі «Економіка культури», під час якого було 
переглянуто формування відповідної спеціалізації, результати навчання та 
необхідні компетенції випускника. Представники роботодавців беруть 
активну участь у позанавчальних заходах програми (лекції Open Access, 
зустрічі Агент 034, семінари кафедри, два Форуми культурних і креативних 
індустрій, Конгрес культури «Перехід 1989»), постійно залучають 
студентів до участі у проектах (наприклад, проект Центру міської історії 
«Вижити в 90-х») або ж волонтерства у своїх інституціях. Активність 
роботодавців зумовлена усвідомленням потреби у розвитку їхніх 
інституцій/проєктів завдяки появі нових працівників з числа випускників 
програми.  

 

https://hr.ucu.edu.ua/vakansiyi/
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http://culture.ucu.edu.ua/formati/naukovij-seminar/
http://culture.ucu.edu.ua/formati/forum-kulturnih-i-kreativnih-industrij/
http://culture.ucu.edu.ua/formati/forum-kulturnih-i-kreativnih-industrij/
http://90s.lvivcenter.org/


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

 
До викладання на програмі на даний момент залучено 14         

професіоналів-практиків, представники роботодавців є у партнерській      
мережі інституцій, на базі якої відбуваються практики. Концепція Літньої         
музеєзнавчої школи передбачає участь роботодавців як на етапі        
формування програми, так і її реалізації (студенти і представники музеїв          
відвідують заняття школи, а потім спільно працюють над проєктами).         
Професіонали-практики й експерти беруть активну участь у       
позанавчальних заходах програми (лекції Open Access, зустрічі Агент 034,         
семінари кафедри, два Форуми культурних і креативних індустрій, Конгрес         
культури «Перехід 1989»), проводять інтенсивні тренінги, надають       
консультації з реалізації студентських проєктів. Студенти загалом       
позитивно ставляться до таких ініціатив (більшість викладачів-практиків       
отримують в опитуванні студентів оцінки не нижче 4 балів з 5), дехто з             
них завдяки контактам з професійним середовищем знаходить собі місця         
для волонтерства або стажування. Основні проблеми виникають при        
укладанні розкладу таких курсів, оскільки багато із запрошених практиків         
поєднують викладання із професійною діяльністю. За необхідності курси        
відбуваються у модульному режимі. 

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

 
 Викладачі програми трактують процес навчання як взаємний процес 

творення знання. Відтак є дуже уважними до розвитку і удосконалення 
своїх професійних кваліфікацій і педагогічної репутації, що проявляється в 
участі у дидактичному семінарі кафедри, а також у численних семінарах і 
тренінгах, присвячених методикам і технологіям викладання.  

Один із пріоритетів УКУ - забезпечення професійного розвитку 
викладачів. Задля цього в Університеті створено Центр навчальних та 
інноваційних технологій, діяльність якого скерована на забезпечення високої 
якості навчального процесу університету шляхом задоволення освітніх 
потреб професорсько-викладацького складу, студентів та ін. членів 
університетської спільноти. Центр організовує орієнтаційні сесії для нових 
викладачів, регулярні семінари та тренінги для викладацького складу, 
програму підвищення кваліфікації  “Школа викладацької майстерності”, 
мериторичну підтримку створення та провадження електронних курсів 
тощо. Окрім цього, Університет організовує для викладачів ознайомчі тури 
закордонними закладами вищої освіти (у турі американськими коледжами 
Liberal Arts брала участь керівниця програми Зоряна Рибчинська). 

 

http://culture.ucu.edu.ua/pro-nas/zaprosheni-vikladachi/
http://culture.ucu.edu.ua/pro-nas/zaprosheni-vikladachi/
http://culture.ucu.edu.ua/pro-nas/partneri/
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http://culture.ucu.edu.ua/formati/open-access/
http://culture.ucu.edu.ua/formati/agent-034/
http://culture.ucu.edu.ua/formati/naukovij-seminar/
http://culture.ucu.edu.ua/formati/forum-kulturnih-i-kreativnih-industrij/
https://ceit.ucu.edu.ua/
https://ceit.ucu.edu.ua/


Щороку сектор моніторингу якості освіти проводить опитування 
студентів, один з блоків якого присвячений визначенню якості освіти. На 
основі цього опитування здійснюється, зокрема, визначення рівня та 
динаміки професіоналізму викладачів. 

 Положення про підвищення кваліфікації викладачів регламентує 
систему професійного розвитку викладачів УКУ. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької 
майстерності  

 
Заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері здійснюється в 

УКУ відповідно до Положення про засади преміювання працівників УКУ за 
виняткові досягнення у науковій праці. На даний момент в УКУ працює 
робоча група, яка складається із викладачів різних програм та 
факультетів, завданням якої є розробити систему визнання і винагороди 
досягнень у викладацькій сфері. Результати роботи очікуються до кінця 
2019 року. Робочою групою напрацьовано та розроблено проєкт Положення 
про оцінку та відзначення кращих викладачів УКУ (відзнака Викладач року).  

Також за результатами оцінки студентів складається перелік 
викладачів УКУ, які отримали найвищі оцінки за підсумками навчального 
року (оцінка 4,8 і вище за 5-ти бальною шкалою) у розрізі кафедр. Таких 
викладачів нагороджують 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?  

 
Навчальний процес в Університеті проводиться відповідно до       

державних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення. Університет      
має у своєму розпорядженні 5 сучасних корпусів, у яких розташовані          
колегіум, аудиторії, конференц-зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення       
для кафедр та деканатів, каплиці, телестудія, читальні зали бібліотеки,         

 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2017/04/1ZVIT-na-sajt-2017-2018-z-vodyanym-znakom.pdf
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музей, публічний культурний простір, дитяча зона, кафе, книжкова        
крамниця, виставкові зони, адміністративні приміщення, коворкінги тощо.  

Навчання студентів ОП переважно здійснюється в Академічному       
корпусі (вул. Козельницька, 2а) та у Центрі митрополита Андрея         
Шептицького. Кожна авдиторія має мультимедійне обладнання, що      
дозволяє демонструвати та аналізувати наочні приклади під час занять, та          
налагоджену систему для онлайн-трансляцій. 

Книжкові фонди бібліотеки налічують понад 160 000 найменувань       
книжок та 2 600 найменувань періодичних видань і знаходяться у двох           
корпусах Університету: у Центрі Митрополита Андрея Шептицького та у         
корпусі філософсько-богословського факультету (вул. Хуторівка, 35а). Це       
дозволяє студентам здійснювати дослідження культурних явищ в       
історичному та соціальному контекстах, аналізувати та порівнювати їх.  

Завдяки фінансовому забезпеченню стає можливим залучати      
компетентних практиків культури та гостьових лекторів з вітчизняних та         
закордонних університетів. Отримані знання та освоєні компетентності       
студенти демонструють під час навчальних практик та стажування у         
культурних інституціях Львова. 

 
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? 

 
Студенти та викладачі мають доступ до внутрішнього сайту        

Портал УКУ, де можна ознайомитись з усіма основними електронними         
сервісами: можна зарезервувати аудиторію або залишити звернення у        
господарський та ІТ відділи (при технічних несправностях або потребі         
спеціального обладнання тощо). Для студентів діють знижки на        
харчування у їдальні та каферії ЗВО до 50%, при отримані 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. 

 

http://portal.ucu.edu.ua/
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Опишіть, які заходи здійснює ЗВО задля безпеки 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. Про охорону       
праці та техніку безпеки дбає відповідний Відділ. Двічі на рік увесь           
викладацький склад проходить інструктаж з безпеки життєдіяльності,       
вимог якого дотримується під час занять та дизайну навчальних         
діяльностей. Інститут психічного здоров'я та Кафедра клінічної психології        
надає консультації, щороку у жовтні вони спільно організовують заходи в          
межах Тижня психічного здоров'я з нагоди Всесвітнього дня психічного         
здоров'я. На першому і другому році програми за інтелектуальним, фізичним          
та психічним благополуччям студентів, особливо неповнолітніх,      
наглядають тютори (академічні порадники), підтримуючи за потреби       
зв'язок з батьками. Колегіум, у якому проживають більшість не львівських          
студентів, пропонує свою формаційну програму та групи підтримки. 

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 Artes Liberales була першою в УКУ, що запровадила систему          

тюторства чи академічного порадництва у 2016 році. Пізніше її було          
запроваджено також у всьому Університеті. Програма передбачає, що        
викладачі стають порадниками для груп з 10 студентів 1 та 2 курсів. Якщо             
на 1-му курсі це порадництво має соціальний характер і допомагає          
вчорашнім школярам стати студентами, то на 2 році навчання йдеться          
більше про формування особистих освітніх траєкторій та допомогу у         
формуванні кола академічних зацікавлень.  

Рівень задоволення студентів відображено у “Результатах щорічного       
оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ”      
Сектору моніторингу якості освіти.  

Для підтримки незахищених груп студентів в УКУ існує знижка         
«Соціальна». Вона може надаватися вступникам на бакалаврські освітні        
програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не        
мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити         
всі необхідні кошти власною працею. 

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

Впродовж 2017-2018 років (1 та 2 курс) на нашій програмі вчилася           
студентка, якій необхідно було пересуватися на кріслі з колесами, стан її          
здоров’я також не дозволяв відвідування усіх занять. За посередництва         
тюторки, кожен з викладачів розробив для неї індивідуальний план навчання,          
надав всі необхідні матеріали та ресурси, підтримував постійну        
комунікацію. 

Сектор підтримки студентів із особливими потребами в складі        
Відділу студентського життя проводить регулярні зустрічі для тюторів,        
на програмах яких навчаються такі студенти. Участь у них брали наші           
співробітники, задіяні у тюторській програмі. Також сектор довгий час         
працював над документом, що регулює питання навчання студентів з         
особливими потребами, який буде затверджено на Вченій Раді        
Університету 6 листопада 2019 року та буде прикріплено до Положення про           
освітній процес Додатком 1. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання         
конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями,       
дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується 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 №13 від 22.05.2017 р.) та призначено         
Уповноважену Університету з прав уразливих осіб. 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; 

 

https://docs.google.com/document/d/1yWF3N-_-NL2o0T1YTTWl1EcLGKdSfTXjd0rHCyYKfK4/edit
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● перелік додатків.  
Відданість цінностям виховання цілісної особи та академічної етики        

спонукає кожного учасника освітнього процесу свідомо дотримуватися       
християнських засад наукової праці й досліджень, а також зобов’язує         
відмовитися від застосування будь-яких недоброчесних практик в       
академічному житті. Списування, плагіат, будь-які форми академічного       
шахрайства (див. «Положення про запобігання плагіату й коректне        
застосування цитат у навчальному процесі Українського католицького       
університету»), непотизм, упереджене чи зверхнє ставлення до студентів,        
панібратство, неповага одне до одного, грубощі, психологічне і фізичне         
насильство, сексуальне домагання і провокування, вживання наркотичних       
речовин, зловживання алкогольними напоями, паління у приміщенні       
Університету, нищення чи пошкодження бібліотечних фондів, зловживання       
інформаційними ресурсами, пошкодження інших матеріально-технічних     
ресурсів Університету чи використання їх не за призначенням, інші форми          
неморальної поведінки – усе це не сумісне з етикою академічного життя і            
суворо заборонено в Університеті (див. «Пам'ятка про етос Українського        
католицького університету»). У разі грубого порушення особою цих вимог         
Університет залишає за собою право: здобувача вищої освіти – відрахувати          
зі складу студентів Університету, а з працівником – достроково розірвати          
трудовий договір. 

 
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  

“Положення про освітній процес” 

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

Розроблення і затвердження освітніх програм організовується за       
формалізованою процедурою, що передбачає: 

- створення концептуальної пропозиції для нової освітньої програми, 
презентація на Ректораті, отримання дозволу на розробку концепції та 
бюджету освітньої програми; 

 - створення на підставі наказу Ректора проєктної групи із 
розроблення концепції освітньої програми; 

 - розроблення профілю освітньої програми; 

 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/pamyatka-pro-etos-uku.pdf
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 - експертизу освітньої програми зовнішніми стекхолдерами - 
експертами, роботодавцями, потенційними студентами, іншими 
зацікавленими сторонами; 

- розробка та погодження бізнес-плану освітньої програми; 
- обговорення та отримання дозволу на відкриття освітньої програми 

від Сенату та Ректорату УКУ; 
 - обговорення та затвердження освітньої програми на засіданнях 

Вченої ради факультету; 
 - затвердження освітньої програми Вченою радою УКУ; 
- підготовка ліцензійної справи для МОН. 
 
Перегляд здійснюється на основі: 
- оцінки програми зовнішніми експертами та їхні пропозиції 

стосовно змін у освітній програмі, що фіксується відповідним протоколом; 
- аналізу керівником програми потреб ринку і необхідності змін у 

програмі (аналітична довідка керівника програми); 
- оцінки потреб та задоволення студентів стосовно програми (на 

основі результатів опитування випускників стосовно якості навчання та 
оцінки якості програми випускниками через декілька років після завершення 
навчання в університеті); 

- оцінки всіх видів практик.  
УКУ має напрацьовані політики, які цілісно формують внутрішню        

систему забезпечення якості освіти. Завданням політик є формування        
культури якості в університеті. Напрацьовані та описані процеси кожної з          
політик є основою злагодженої внутрішньої системи забезпечення якості,       
яка формується  циклом безперервного вдосконалення. 

 
Освітні програми бакалаврського рівня переглядаються, як правило,       

кожні 2 роки. За потреби, в разі виходу стандарту чи інших методичних            
рекомендацій МОН, чи ЗВО перегляд може відбуватись частіше. Освітні         
програми магістерського рівня переглядаються, як правило кожен цикл        
(1,5-2 роки). 

На початку та наприкінці кожного семестру на нашій програмі         
проводяться дидактичні семінари, де викладачі обговорюють силабуси та        
плани (на початку) та результати роботи зі студентами (наприкінці).         
Метою цієї діяльності є перегляд наповнення та структури курсів, задля          
більшої відповідності цільовим компетенціям і результатам навчання,       
прописаним в освітній програмі, а також задля увиразнення та зміцнення          
внутрішніх структурно-логічних зв'язків програми. Окрім врахування      
результатів апробації, зафіксованих під час роботи семінару, важливими для        
перегляду та внесення змін у програму є результати опитувань        
роботодавців та консультації з ними, опитування студентів. 

 



Наприклад, на основі врахування всіх чинників була здійснена        
переорієнтація і перейменування запланованого курсу “Економічні основи       
культури” на “Вступ до економіки” та “Економіка культури”; відбулась         
зміна викладачів і перейменування курсу “Основи культурного       
менеджменту”; ми запровадили науковий семінар на 2 році навчання та курс           
“ХХ ст.: мистецтво як експеримент” на 4-му; зменшили кредити основних          
курсів 8 семестру задля збільшення кредитів, відведених на стажування         
студентів; щороку вносимо оновлення у пропозицію вибіркових курсів на 3 і 4            
роках навчання. 

Програми торкаються і загальноуніверситетські зміни. Так з вересня        
2019 року на бакалаврських програмах УКУ впроваджують освітню модель         
“Світоглядне ядро”. Упродовж перших двох років навчання студенти        
проходитимуть обов’язкові додаткові курси в рамках трьох напрямків: “Бог         
і я”, “Люди і я”, “Світ і я”, що входять в концепцію. Першим спільним для               
всіх курсом стає «Вступ до університетських студій». 

 
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 

 
Сектор моніторингу якості освіти УКУ проводить опитування       

студентів щодо якості викладання двічі на рік - у березні та грудні, на             
основі результатів якого можна планувати зміни в програмі. Методологія         
опитування оприлюднена на сайті Університету. З 2018-2019 н. р.         
опитування проводиться в онлайн формі. Технологічна організація процесу        
описано в “Порядку організації, проведення, аналізу та представлення        
результатів опитування студентів стосовно якості викладання”.      
Студенти отримують запрошення заповнити електронну анкету і можуть        
це зробити впродовж 2 тижнів. Після завершення семестру звіт з          
опитування отримує кожен викладач, а завідувач кафедри отримує звіти у          
розрізі кафедри та програми. Результати опитування беруться до уваги під          
час перегляду програми: при розподілі реального навантаження студентів,        
перегляді методів викладання та оцінювання, продовження співпраці з        
викладачами. Так, завдяки врахуванню результатів опитування у частині        
дисциплін часомісткі завдання були перенесені на середину семестру,        
запроваджено більше інтерактивних методів викладання, впорядковано      
критерії до оцінювання окремих завдань, змінено викладачів двох дисциплін. 

Одним із основних викликів у здійсненні опитування є низька         
активність студентів. Наразі шукаємо способи, аби мотивувати       
студентів повніше брати участь в опитуваннях.  
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах        
внутрішнього забезпечення якості ОП  

 
Відповідно до пункту 12.2.1. Права здобувачів вищої освіти        

Положення про освітній процес здобувачі мають право на участь в          
обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу,       
науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля,      
побуту, оздоровлення та на участь у діяльності інститутів, факультетів,         
відділень, Вчених Рад факультетів та Університету, а також органів         
студентського самоврядування. 

Згідно з Положенням про студентське самоврядування, обрані       
студенти стають членами Вчених Рад факультетів, а також        
Студентського уряду. Вони мають право вносити пропозиції щодо        
контролю над якістю навчального процесу (п.2.1.1) а також щодо         
навчальних планів і програм (п. 2.1.11) 

Наразі, з боку представників студентського самоврядування гострих       
питань щодо програми не виникало. 

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  

 
Залучення роботодавців відбувається на кількох рівнях. Так відділ        

студентського життя проводить опитування серед роботодавців щодо       
навчальних результатів, діє програма “Наставник для      
студента”https://ucucareeroffice.wixsite.com/mentorship, завдяки якій   
студенти мають можливість близького спілкування із ментором із        
професійної сфери.  

Кафедра культурології у своїй публічній діяльності постійно нав’язує і         
підтримує контакти із представниками професійного середовища. Вибір       
роботодавців зумовлений передусім їхньою активністю та досвідом у сфері         
культури. Нагодами почути кадрові потреби роботодавців була низка        
проєктів кафедри (Форуми культурних і креативних індустрій, Літня        
музеєзнавча школа, Конгрес культури “Перехід 1989”, семінари кафедри).        
Окрім цього, 2018 року кафедра організовувала семінар “Економіки        
культури”, в якому взяли участь працедавці та професіонали із сфери          
крективних індустрій, медіа, культурних інституцій міста, менеджерів       
громадських організацій та ін. Завдяки таким зустрічам дехто з         
представників роботодавців долучається до програми у ролі викладача чи         
керівника практики, бере участь в опитуванні організованому Відділом        
студентського життя. 

Пропозиції роботодавців враховуємо при перегляді змісту основних       
дисциплін та щорічному формуванні пропозиції вибіркових, на формування        
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наскрізної програми практик, на взаємодію тюторів зі своїми підопічними. З          
цього навчального року плануємо започаткувати регулярні зустрічі з        
представниками інституцій партнерської мережі програми задля кращого       
планування та коригування наскрізної програми практик, а також        
обговорення і вдосконалення освітньої програми загалом. 

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

 
Перший випуск нашої програми планується на червень 2019. Тому 

наразі ми тільки готуємося ввести в дію відповідні практики. Доброю 
передумовою для цього є діяльність відділу  студентського життя УКУ, 
який окремо займається розвитком студентської кар’єри, проводить 
освітні заходи задля підготовки студентів до легшої інтеграції та 
орієнтації у сучасному ринку праці. Асоціація випускників УКУ займається 
збором інформації про подальші життєві та професійні траєкторії 
випускників університету, залучає їх до дистанційного зв'язку і співпраці з 
Університетом.  

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?   

 
ЗВО тільки планує запускати Внутрішню систему забезпечення       

якості освіти над якою працюють відповідальні особи за кожну із          
визначених Політик. Однак цикл безперервного вдосконалення існує на        
більшості бакалаврських та магістерських програм УКУ, зокрема і на         
програмі культурології. 

Завдяки постійному моніторингу різних процесів в УКУ, помітно, що є          
кілька проблем в ЗВО, зокрема із розвитком викладацької майстерності:         
викладачі не хочуть для галочки проходити підвищення кваліфікації, а дійсно          
хочуть підвищити якість викладання та свою майстерність; із процесом         
інтернаціоналізації: потрібно мати ширше меню англомовних дисциплін для        
залучення більшої кількості іноземних студентів за обміном, але викладачі         
не охоче тратять свій час та зусилля на розробку таких дисциплін. ЗВО            
вважає, що цілісна система забезпечення якості мала б допомогти         
виправити такі труднощі. 

Наприклад, після моніторингу роботи їдалень у 2019/2019 н.р., завдяки         
участі багатьох респондентів вдалося отримати суттєві орієнтири для        
поліпшення роботи, і вже з початком нового навчального року викладачі та           
студенти із сатисфакцією відзначили ці зміни. 

Були також нарікання щодо того, що студентам бракує простору         
для коворкінгу і спільної підготовки до семінарів, особливо якщо завдання          
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слід виконати в малій групі. Але зі здачею в експлуатацію Центру           
митрополита Андрея Шептицького ці нарікання втратили підстави. 

Діагностувавши проблеми з академічним письмом, особливо англомовним,       
з 2018-19 н.р. Університет відкрив Ресурсний центр підтримки письма для          
студентів, а також серію тренінгів. 

Щосеместрове опитування студентів стосовно якості викладання      
виявило недостатній баланс реального навантаження студентів,      
недієвість деяких застосованих методів викладання та оцінювання,       
проблеми з кадровим забезпеченням окремих дисциплін. Завдяки аналізові        
анкет студентів щодо якості викладання ми здійснили низку конкретних         
кроків, аби ці недоліки усунути: обговорили їх на дидактичному семінарі,          
спільно з викладачами шукали способи покращення викладання, брали участь         
у тренінгах і семінарах ЦеНІТ. 

Окрім формального зворотного зв'язку кафедра культурології та       
керівництво ОП регулярно отримує неформальний зворотний зв'язок від        
студентів усіх курсів, з особливою увагою до доброї практики викладання          
та “життєвого циклу” студентів, а також коментарів та пропозицій, що          
і як нам варто вдосконалювати.  

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

 
Акредитація первинна 
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно       

залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? 
 

Зростання університету зумовлює інтенсивність роботи над      
Внутрішньою системою забезпечення якості освіти як платформи       
підтримки і постійного вдосконалення викладання і навчання. Зараз        
система перебуває на стадії завершення розробки. Академічна спільнота        
через делегованих представників у відповідних робочих групах (включаючи        
викладачів, студентів та освітніх менеджерів) має прямий і безпосередній         
вплив на встановлення і дотримання внутрішньо університетських       
академічних стандартів, створення і розширення навчальних      
можливостей, розвиток якості викладання й модернізацію навчання. 

Зараз у ЗВО проводиться велика кількість онлайн опитувань: про         
роботу структурних підрозділів, про якість викладання, про роботу їдалень.         
Такі процеси дозволяють відчувати залученість до розбудови і змін в УКУ.           
Звіти про результати опитувань та пропозиції змін на краще розсилаються          
на пошту всім стейкхолдерам та публікуються на сайті Університету. 

Аналіз та опрацювання результатів опитування студентів Сектором       
 



моніторингу якості освіти дозволяє виявити слабкі і сильні сторони         
конкретних курсів та викладацьких стилів і обраних методів. Цей аналіз          
допомагає внести вчасні корективи, метою яких є ефективніша взаємодія зі          
студентами\студентками, врахування актуальних тем, обрання     
ефективніших методів комунікації з аудиторією. 

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

 
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 Скочиляс І. 

5. Кадрова політика - відповідальна: керівник відділу управління 
персоналом Кульчицька У. 

6. Політика інтернаціоналізації - відповідальний: керівник 
академічного відділу Шеренговський Д. 

7. Інформаційна політика - відповідальна: проректор з розвитку та 
комунікації Климовська Н. 

 

9. Прозорість і публічність 
 

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

 
“Положення про освітній процес”, документ розміщено на сайті в 

розділі “Загальна інформація”. Ключові права та обов'язки  учасників 
освітнього процесу окремо проговорюємо в рамках щорічної Орієнтаційної 
сесії для нових викладачів та студентів у другий тиждень вересня.  
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про        
оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проєкту з метою         
отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Prof
il-osvitnoyi-programy-034-Kulturologiya-bakalavr.pdf 

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

http://culture.ucu.edu.ua/ 
 
 

10. Перспективи подальшого розвитку ОП 
 
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?  

Упродовж апробаційного періоду програми вдалося досягнути і 
зафіксувати кілька особливостей, які вважаємо сильними сторонами. 

Структурна зв’язність і гнучкість програми як результат постійної 
рефлексії та методичної роботи всієї команди кафедри.  

Переважання інтерактивних методів викладання: спільною 
філософією навчання програми є погляд на навчання як творчий діалог, 
скерований на взаємне (з боку викладача і студента) формування знання і 
досвіду.  

Міждисциплінарність стала щоденно практикованим принципом 
діяльності всієї програми як у сфері досліджень, так і у викладанні й 
навчанні,  у публічній діяльності. Завдяки цьому сформувалось спільне 
бачення професійного покликання культуролога не тільки як опікуна 
спадщини, а як творця нових уявлень, нових смислів, інтерпретацій і 
цінностей, нових соціальних і мистецьких практик. 

Залучення експертів-практиків до викладання на програмі дає 
можливість не втрачати зв’язку із запитами професійного середовища. 
Ангажування студентів до реальних культурних проєктів через систему 
практик в інституціях культури та заохочення їх до волонтерської 
діяльності.  

Наявність у програмі англомовних курсів, які підвищують 
конкурентність випускників.  

Орієнтованість на актуальні теми, проблеми, а також методики 
дослідження. Більшість викладачів програми є активними в академічній і 
професійній сфері, беруть участь у міжнародних та вітчизняних 
дослідницьких проєктах. Це дає підставу для масштабування можливостей 
зростання і розширення наукових зацікавлень студентів, включення їх у 
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реальні дослідницькі проєкти.  
Завдяки публічній активності програми вдалося створити привабливу 

для академічних і професійних партнерів  репутацію. Громадська 
активність стала одним із принципів діяльності не тільки викладачів, які 
часто виконують роль експертів або організаторів різноманітних 
соціокультурних чи дослідницьких проєктів, а й професійним стандартом 
для майбутніх випускників, які ще під час навчання мали багато 
можливостей бути волонтерами та членами команди  у важливих подіях і 
проєктах.  

Все це сприяє формуванню на базі програми активного 
культурно-інтелектуального середовища задля навчання, дослідження і 
діяльності у сфері культури.  

Однак кожне становлення неможливе без помилок і невдач. 
Сприймаємо їх як важливі уроки, нагоди здобути досвід і можливості 
покращити програму. Невеликий досвід у налагодженні тривких 
міжнародних академічних контактів. Несформованість дослідницького 
профілю кафедри. Міждисциплінарність культурології з економікою 
потенційно сильна (працює на перспективу розвитку сфери культури та 
ринку праці, визнана експертами галузі) та наразі слабка (брак 
компетентних у цій сфері і кваліфікованих викладачів). Відсутність 
магістерського й докторантського рівня, що звужує рамки роботи 
викладачів і можливості міжнародної співпраці, а також унеможливлює 
повноцінний розвиток дослідницького середовища. Відкладений старт 
Лабораторії культурного проєктування не дає можливості ще більше 
розгорнути співпрацю програми з професійним середовищем. 

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

 
У найближчі три роки програма надалі розвиватиме свої сильні         

сторони, здобуваючи досвід у подоланні недоліків. У цій перспективі         
плануємо:  

 
1. Налагодити грунтовну співпрацю (регулярний академічний обмін) із       

бакалаврською програмою одного з європейських університетів. 
2. Створити академічну раду програму з представників академічного та        

професійного середовищ. 
3. Дидактично й академічно розвинути напрямок економіки культури       

завдяки залученню нових фахівців. 
4. Залучити до наукових семінарів та щорічних круглих столів кафедри         

ширше коло дослідників, звертаючи увагу на кристалізацію кафедрального        
дослідницького поля досліджень. 

 



5. Реалізувати спільний дослідницький проєкт із залученням викладачів,       
випускників і студентів програми. 
6. Розпочати діяльність Лабораторії культурного проєктування, на її базі        

запустити сертифікаційну програму для працівників культурних установ,       
запровадити модель service learning для студентів. 
7. Апробувати формат підготовки і захисту бакалаврських проєктів. 
8. Перевести всі курси програми в електронний формат на базі CMS. 
9. Апробувати методи формування у студентів активності й       

самостійності в академічному, громадському і професійному житті. 
 
Також плануємо розвивати ті можливості, які дає освітня модель         

Artes Liberales. Спільно з двома іншими програмами цієї моделі за          
результатами апробаційного циклу було прийнято рішення увиразнити       
траєкторію Artes Liberales, що несе за собою уточнення назви освітньої          
програми: в документах про вищу освіту, починаючи з набору 2020, студенти           
отримуватимуть запис “Культуролог Artes Liberales”, який буде відповідати        
реально пройденій програмі. 

 

 



Запевнення 
 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього 
документах, є достовірною. 

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

Надаємо згоду на оприлюднення цього звіту про самооцінювання та усіх 
доданих до нього документів у повному обсязі у відкритому доступі. 

 
 
 

Керівник ЗВО Богуслав Прах 
 
Гарантка освітньої програми Зоряна Рибчинська 

 

 


