
Додаток 3 

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри 

філософії мистецтв із спеціальності  028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-

педагогічної 

та/або наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

       

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Козаренко 

Олександр 

Володимирович 

Завідувач 

кафедри 

філософії 

мистецтв 

Київська 

державна 

консерваторія 

ім.П.І.Чайковс

ького,1989, 

спеціальність–

фортепіано,ко

мпозиція, 

кваліфікація–

концертний 

Кандидат 

мистецтвознавства, 

17.00.03 “Музичне 

мистецтво” 

“М.Лисенко як 

основоположник 

української 

національної 

музичної мови”, 

доцент кафедри 

  22 роки Основні публікації за 

напрямом: 

1.Феномен української 

національної музичної мовию – 

Львів: НТШ, 2011. 

2.Життя і творчість 

М.Лисенка в критичних оцінках 

і наукових спостереженнях// 

Стажування (ФПК, 

без відриву від 

навчального 

процесу) 

Український 

вільний 

університет 

(Мюнхен, 

Німеччина) січень-

лютий 2015, 



виконавець, 

викладач 

музично-

теоретичних 

дисциплін,ком

позитор 

композиції ЛНАМ 

ім. М.Лисенка. 

Доктор 

мистецтвознавства, 

17.00.03 “Музичне 

мистецтво” 

“Українська 

національна музична 

мова: ґенеза, 

сучасний стан, 

тенденції”, професор 

кафедри композиції 

ЛНАМ ім. 

М.Лисенка. 

Українське мистецтвознавство. 

К., 1992.  –  Вип. 27. С. 30-42. 

3.Вплив поетики Т. 

Шевченка на формування 

творчого методу М.Лисенка // 

Записки НТШ. Т. 232 – Львів, 

1996. С. 112-124. 

4.Львівська філософсько-

естетична школа і актуальні 

проблеми українського 

музикознавства// Наукові збірки 

ЛДМА ім. М. Лисенка  - Львів, 

2003. – Вип. 8. С. 74-81. 

5.Філософія музики як 

необхідна складова сучасної 

мистецької освіти// Вісник 

Львівського університету. 

Серія: Мистецтвознавство. – 

Львів, 2012. Вип. 11.  – С. 3-10. 

5.Диво самозростаючого 

Логосу.  // Музика . –   К., 2013. 

– Вип. 13. С. 60-64. 

Професор Козаренко О.В, 

розвиває напрямок наукових 

досліджень «Філософія 

музики». Під його керівництвом 

захищено 15 кандидатських 

дисертацій, численні 

магістерські та дипломні 

програма і звіт про 

стажування, 

«Український 

музичний 

модернізм» 



роботи. 

Проф. Козаренко О.В. є 

членом 2-х спеціаліалізованих 

рад по захисту кандидатських 

дисертацій , головним 

редактором 2-х періодичних 

спеціалізованих видань 

факультету культури і 

мистецтв. 

Белінська 

Людмила 

Семенівна 

Доцент 

кафедри 

філософії 

мистецтв 

 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка, 1991. 

Спеціальність 

– історія, 

кваліфікація – 

історик, 

викладач 

історії та 

суспільствозна

вства 

Кандидат історичних 

наук, 07.00.01 – 

історія України, 

Тема: «Діяльність 

наддніпрянських 

політичних 

емігрантів у 

Галичині (1900-

1914)», доцент 

кафедри 

українознавства 

19 р. Основні публікації за 

напрямом: 

1.Socio-Political and Academic 

Life of Central Ukrainian Youth 

in Lviv 

(1907-1914) //  The Ukrainian 

Quaterly. Spring-Winter 2011. 

Volume LXVII, No. 1-4.P. 185-

194. 

2.Socio-Political Relations 

between Galicians and Central 

Ukrainians in 

the Early 20th Century//  The 

Ukrainian Quaterly. Spring-

Winter 2011. Volume LXVII, No. 

1-4. P. 195-205. 

3. Роль просвіти і театру в житті 

українських 

військовополонених у таборах 

Стажування (ФПК, 

без відриву від 

навчального 

процесу)  

Віденський 

університет, 

Інститут 

Центрально-

Східної Європи, 

програма і звіт про 

стажування, 2013, 

«Українська 

еміграція в Австрії 

1919-39 рр.) 



Австро-Угорщини та 

Німеччини (1915-1918рр.) 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

мистецтвознавство. 2008. 

Вип.8.  С. 64-78. 

4. Мала вітчизна у житті 

Т.Шевченка: ритуали 

повернення.. Вісник ЛНУ імені 

Івана Франка. Серія 

мистецтвознавство. № 14. –  С. 

66-72. 

5. Наддніпрянська політична 

еміграція в Галичині (1900-

1914). – Львів, Вид. центр ЛДУ 

ім. І. Франка. –  2002. –  115 с.  

6. Іван Теодор Рудницький: 

життя на тлі історії. – Львів, 

Астролябія. – 2006. –  155 с. 

7.Експлікація родинної традиції 

Галичини у громадянському 

дискурсі Галичини. – Львів. 

Простір «М». – 2013. – 375 с. 

8. Національна пам’ять 

української діаспори США. – 

Дрогобич, «Коло», 2015. –  276 

с.  

Доцент Белінська Л.С. – 



учасниця міжнародних та 

вітчизняних наукових 

конференцій, щорічної звітної 

наукової конференції 

факультету культури і 

мистецтв, наукових семінарів 

кафедри філософії мистецтв. 

Керівник науково-методичного 

факультетського семінару.  

Науковий керівник 

магістерських, дипломних та 

курсових робіт. 

Член науково-методичної 

ради факультету культури і 

мистецтв 

Рибчинська 

Зоряна 

Богданівна 

Доцент 

кафедри 

філософії 

мистецтв 

Львівський 

державний 

університет 

імені Івана 

Франка, 1992. 

Спеціаль 

ність – 

українська 

філологія, 

кваліфікація – 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

Кандидат 

філологічних наук, 

10.01.01 – українська 

література. Тема: 

«Структура і 

національна 

специфіка символу в 

українській поезії 

початку ХХ 

століття» 

23 р. Основні публікації за 

напрямом: 

1. Potęga i niemoc spojrzenia 

Meduzy: alternatywne 

przewodniki miejskie jako 

realizacja nowej utopii // Prace 

Kulturoznawcze XVII: 

Przewodniki w kulturze / red. K. 

Łukasiewicza i I. Topp. – 

Wrocław: Uniwersytet 

Wrocławski, 2015. – S. 25-38. 

2. Tekst jako krajobraz 

pamięciowy (Antoniego 

Schneidera opowieść o Busku) / 

Стажування (ФПК, 

без відриву від 

навчального 

процесу)  Інститут 

культурознавства 

Вроцлавського 

університету 

(Польща), програма 

і звіт стажування, 

«Путівник як 

культурний 

феномен» 14-17 

жовтня 2012 р. 



/Dialogi uniwersyteckie. O nauce, 

tradycji i przyszłości w 

wielokulturowym świecie, red. I. 

Topp, P.J. Fereński, Wrocławskie 

Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 

Wrocław 2014, S. 43 – 55. 

3. “Kino nocne” literatury 

ukraińskiej / Sny w kulturze. 

Szkice dedykowane Profesorowi 

Stefanowi Bednarkowi, red. I. 

Topp, P.J. Fereński, R. Nahirny, 

Warszawa – Wrocław 2014, s. 

242-251  . 

4. Топографія уяви або 

Літературний ландшафт Бруно 

Шульца // Бруно Шульц як 

філософ і теоретик літератури: 

Матеріали V Міжнародного 

Фестивалю Бруно Шульца в 

Дрогобичі / редакція Віри 

Меньок. – Полоністичний 

науково-інформаційний центр 

ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. 

Івана Франка. – Дрогобич: 

Коло, 2014. – С. 349-359. 

5. Дискурс пам’яті у 

просторі модерного міста: 

прогулянка проспектом 

Свободи у Львові  // Місто й 

оновлення. Урбаністичні студії 



/ Представництво Фонду ім. 

Гайнріха Бьолля в Україні; 

Редкол.: С. Шліпченко, В. 

Тимінський, А. Макаренко, Л. 

Малес, І. Тищенко. – Київ: 

ФОП Москаленко О. М.,  2013. 

– С. 88-100. 

6. Dynamiczny model 

kultury futuryzmu ukraińskiego: 

“przyszłość terazniejszości” w 

manifestografji Mychajla 

Semenki // Prace 

Kulturoznawcze. T. XV: 

Przyszłość w kuturze / Рod red. 

K. Łukasiewicza i I. Topp. – 

Wrocław: Uniwersytet 

Wrocławski, 2013. – S. 189-197 

(Acta Uniwesytatis 

Wratislaviensis, № 3487). 

7. Творчість Дмитра 

Загула: шукання на грані // 

Вісник Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка. Українське 

літературознавство. – Випуск 

75. – Львів, 2012. – С. 211-231. 

8. W poszukiwaniu muzyki 

sfer – o praktykach artystycznych 

Pawła Tyczyny i Mikołajusa 

Konstantinasa Čurlionisa // Prace 



Kulturoznawcze. T. XІV/2: 

Natura (w) granica(ch) kultury / 

Рod red. K. Łukasiewicza i I. 

Topp. – Wrocław: Uniwersytet 

Wrocławski, 2012. – S. 163-176 

(Acta Universitatis 

Wratislaviensis, № 3326). 

9. Krajobraz jako cultus agri 

i cultus animi // Prace 

Kulturoznawcze. Т.  XII:  

Kultura jako cultura / Pod red. K. 

Łukasiewicza i I. Topp. – 

Wrocław: Uniwersytet 

Wrocławski, 2011. –   S. 231-

242. 

Науковий керівник 

магістерських, дипломних та 

курсових робіт. 

Учасниця міжнародних та 

вітчизняних наукових 

конференцій, щорічної звітної 

наукової конференції 

факультету культури і 

мистецтв, наукових семінарів 

кафедри філософії мистецтв. 

Одна із координаторів 

міжнародного дослідницького 

проекту «Культурні ландшафти 

Центральної Європи. Містечка 



на пограниччях» (Україна, 

Польща, Словаччина), 

організатор кількох 

студентських конференцій, в 

тім однієї міжнародної, 

керівник дослідницького 

проекту «Сентиментальні речі» 

(2015). 

 

        

Особи, які працюють за сумісництвом 
⃰Жовтанецький 

Олег 

Мстиславович 

(керівник групи) 

Доцент 

кафедри 

філософії 

мистецтв, 

докторант 

кафедри 

державного 

управління 

та 

місцевого 

самоврядув

ання 

Львівського 

регіонально

го 

інституту 

державного 

управління 

Національн

ої академії 

державного 

управління 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка, 

економічний 

факультет, 

1998,спеціальн

ість – облік і 

аудит 

Кандидат економ.  

наук, 08.01.01 – 

Економічна теорія, 

доцент кафедри 

обліку й аудиту ЛНУ 

ім. І. Франка. 

Тема:«Фіскальна 

політика в 

перехідній економіці 

України» 

 

 Основні публікації за 

напрямом: 

1. Жовтанецький О., Чуба Н. 

Впровадження маркетингових 

технологій у сфері культури // 

Вісник національного 

університету імені Івана 

Франка. Серія економічна. 

2014. - Вип. 51. – С 487-492.  

2. Жовтанецкий О., Чуба 

Н.Права людини в контексті 

міжнародних стандартів: 

економічний підхід // Мат. 

круглого столу, присв. 66 

річниці прийняття Загальної 

декларації прав людини. – К., 

2014. С. 60-62. 

3. Жовтанецький О.М. 

Особенности 

функционирования системы 

 



при 

Президенто

ві України 

государственного управления в 

условиях глобальных вызовов // 

Матер. Междунар. научно-

практ. конференции: Наука и 

образование в современном 

мире. – Караганды: Болашак-

Боспа, 2013. – Т. 1. – С. 145-148. 

4. Жовтанецкий О., Чуба   Н. 

Конкурентные преимущества 

использования маркетинга в 

сфере культуры // Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „60 de 

ani de învăţământ economic 

superior în Republica Moldova: 

prin inovare şi competitivitate 

spre progres economic” : (27-28 

sept. 2013) / com. de org.: Grigore 

Belostecinic (copreşedinte) [et 

al.]. – Chişinău: ASEM, 2013. – 

313-317.  

5. Жовтанецький О. 

Соціокультурні фактори 

розвитку: концепція сталого 

розвитку та її критика // 

Матер.міжн. конференції: 

Еколого-економічні проблеми у 

міжнародній торгівлі та 

інвестиціях. Львів, 2014. – Ч.2.-

С.33-35 

6. Oleh Zhovtanetskyy, Nadiya 

Chuba Social policy in Ukrainian 



transitional economy: from state 

paternalism to political populism 

// Zbornik vedeckych prac. – 

Medzinarodna vedecka 

konferencia organizovana 

Katedrou socialnego rozvoja a 

prace NHF EU v Bratislave, 2011. 

7. Жовтанецкий О., Чуба Н. 

Цікава економіка. Навчально-

методичний посібник. – Львів: 

Апріорі, 2010. – 406  

 

Учасник міжнародних та 

вітчизняних наукових 

конференцій, щорічної звітної 

наукової конференції 

біологічного факультету, 

наукових семінарів кафедри 

філософії мистецтв. 

 

 


