
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 10422 китайська мова і література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

09.06.2020 р. Справа № 0442/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 03 "Гуманітарні
науки" у складі:

Ігор Лиман – головуючий,

Виткалов Сергій Володимирович,

Шабанова Юлія Олександрівна,

Снитко Олена Степанівна,

Серебрянська Ірина Миколаївна,

Попович Василь Михайлович,

Півненко Володимир Юрійович,

Олена Колесник,

Олена Александрова,

Мойсієнко Віктор Михайлович,

Луцак Світлана Миколаївна,

Єсипенко Надія Григорівна,

Дейнеко Іван Андрійович,

Гуз Анатолій Михайлович,

Олена Сминтина,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 10422

Назва ОП китайська мова і література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.06 східні мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 15, Проти – 0

1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністюСторінка 2



1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

1.1 Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти

Цілі ОП сформульовані чітко, відповідають місії та стратегічним цілям закладу, які зазначені у проєкті Стратегії
розвитку ЛНУ до 2020 р (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Всі необхідні
документи розміщено як на сайті ЗВО, так і на сайті профільного факультету та кафедр, та є у вільному доступі.

1.2 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та
потреб заінтересованих сторін

Під час спілкування з фокус-групами експерти пересвідчилися у тому, що поточні цілі ОП достатньо враховують
потреби стейкхолдерів та є орієнтовними на їхні перспективи в загальних контекстах локального та регіонального
розвитку, зокрема зростання важливості та значущості далекосхідного, передусім китайського чинника культурних та
торговельно-економічних відносин регіону. Щоправда динаміки у формулюванні цілей та програмних результатів
навчання ОП не було помічено. Але очевидним є той факт, що стейкхолдери-роботодавці попередньо мають певну
зацікавленість у розширенні сходознавчої специфіки ОП на інші мови/країни.

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм

ОП враховує поточний стан та вектори трансформацій ринку праці, специфіку локальних міграційних трендів, в т.ч. у
їх етносоціальному та етнокультурному вимірах. Вона є співставною з аналогічними програмами сходознавчої
спрямованості, які пропонують вітчизняні та закордонні заклади вищої освіти, зокрема зазначені у відомостях
самооцінювання. Під час проведення акредитаційної експертизи члени експертної групи отримали лише загальні
пояснення щодо запозичення досвіду вказаних вітчизняних й іноземних ЗВО, а також актуального досвіду, набутого
викладачами та студентами під час стажувань та програм академічної мобільності.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Сторінка 3



Заявлені в ОП результати навчання в цілому відповідають як вимогам Національної рамки кваліфікацій для
відповідного кваліфікаційного рівня, так і загальним вимогам, які висуваються до освіти сучасних філологів-
сходознавців.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)

Аналіз освітньої програми “Китайська мова і література” показав, що її обсяг загалом та її окремих освітніх
компонентів зокрема у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи відповідає вимогам
законодавства щодо навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні
науки за спеціальністю 035 Філологія. Освітня програма створювалася за відсутності стандарту на базі методичних
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти (наказ МОН №600 від 01.06.2016 р.). Проект ОП 2020 ще не
затверджений, його немає на сайті університету, що свідчить про неповне врахування актуальних акредитаційних
вимог щодо регулярної практики оновлення освітніх програм та їх узгодження із затвердженими освітніми
стандартами.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Загалом освітні компоненти, включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в
сукупності дозволяють досягти заявленої мети та програмних результатів навчання. Їх аналіз викликав низку
міркувань: 1. У структурі ОП викликає певне застереження переважання дисциплін, спрямованих на оволодіння
перекладацькими компетентностями, у вибірковій, а не нормативній частині, що певною мірою узалежнює набуття
істотних для спеціалізації ОП навичок перекладу від вибору навчальної дисципліни. Отже, існує потреба
вдосконалити структурно-логічну схему підготовки здобувачів ОП «Китайська мова і література» в аспекті
співвідношення основного і вибіркового блоків (це особливо стосується перекладознавчих ОК). 2. Певні питання
викликає й той факт, що до вивчення деяких дисциплін ("Фізичне виховання”, “Основи наукових мовознавчих
досліджень”, “Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження”) форма контролю передбачена тільки в
кінці останнього семестру їхнього вивчення, тоді як запланований проміжний контроль міг би стати додатковим
стимулом до якісного навчання студентів та послідовного покращення результатів із відповідної дисципліни. 3. В ОП
відсутня дисципліна, спрямована на опанування навичок викладання власне китайської мови та літератури.

2.3 Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)

1. Освітні компоненти загалом відповідають спеціалізації 035.06 “Східні мови та літератури (переклад включно)”. Усі
програмні результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включені до обов’язкової складової
програми. Натомість інтерв’ю зі студентами підтвердило необхідність оновлення ОП деякими сучасними
дисциплінами, пов’язаними перш за все з поглибленням знань у галузі перекладу з/на основну східну мову, методики
викладання східної мови, послаблення україномовної складової. Вважаємо слушною думку про потребу посилення
перекладацького, практичного та методичного векторів ОП у власне сходознавчому аспекті, що надасть додаткових
професійних можливостей випускникам та переваги ОП на ринку освітніх послуг. 2. Студенти вказали на
непотрібність деяких видів практики (освітня програма передбачає 4), оскільки ті проходяться на базі кафедри й не
мають прикладного аспекту (а саме, музейно-архівної). Педагогічна практика сконцентрована на набутті практичних
навичок лише однією мовою, - українською. Хоча, як зазначили учасники фокус-груп вона може бути розширена
шляхом залучення другої, - східної. 3. Було висловлено побажання здобувачів освіти щодо лонгації курсу «Іноземна
мова», оскільки вона викладається лише протягом 1 та 2 року навчання.

2.4 Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в
обсязі, передбаченому законодавством

Аналіз освітньої програми виявив, що її структура передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому «Тимчасовим
положенням про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському
національному університеті імені Івана Франка», «Положенням про організацію освітнього процесу». Проте
формування індивідуальної освітньої траєкторії через індивідуальний вибір дисциплін здобувачами вищої освіти
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ускладнено через формальний характер, про що зазначено у звіті ЕГ за результатами бесід зі студентами. Студентами
був озвучений також факт відсутності контакту з працівниками деканату.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

1. Освітня програма «Китайська мова і література» та навчальний план передбачають практичну підготовку
здобувачів вищої освіти, зокрема в навчальному плані на практичну підготовку відведено 4 види практики загальним
обсягом 22,5 кредитів ЄКТС (лексикографічна (без відриву від навчання); музейно-архівна (з відривом від навчання);
перекладацька (без відриву від навчання); педагогічна (з відривом від навчання)). Відповідно до програм зазначених
практик базами їхнього проходження є кафедра сходознавства, архіви та музеї міста й області, перекладацькі
агентства та загальноосвітні школи м. Львів. Недоліком є те, що наразі всі практики, окрім педагогічної, за словами
здобувачів освіти, проводять фактично на базі кафедри сходознавства (хоча у відомостях самооцінювання освітньої
програми зазначено протилежне). 2. Бесіди ЕГ зі здобувачами вищої освіти засвідчили, що музейно-архівна практика
не відповідає їхнім потребам. Натомість представники ЗВО у «Зауваженнях до звіту про результати акредитаційної
експертизи освітньої програми» стверджують, що музейно-архівна практика є надзвичайно важливою для майбутніх
фахівців. Цей факт свідчить про необхідність налагодження ефективнішої комунікації між проектною групою та
здобувачами освіти. 3. Експерти підкреслюють відсутність педагогічної практики власне з китайської мови, що не
сприяє розвитку фахових компетентностей. Університет у «Зауваженнях до звіту про результати акредитаційної
експертизи освітньої програми» пояснює таку картину недофінансуванням.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Здобувачі освіти, долучаючись до роботи органів студентського самоврядування, набувають здібностей креативного
мислення, управління інформацією, уміння формувати власну думку та приймати відповідні рішення тощо, проте
варто урізноманітнити набуття соціальних навичок (soft skills), зокрема й через відповідні освітні компоненти ОП.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

1. Під час укладання навчального плану 2016 року не було враховано всіх рекомендацій, поданих у листі МОН України
№1/9126 від 13.03.2015р., зокрема щодо співвідношення аудиторної роботи до самостійної (східне письмо – 28% с.р.,
основна східна мова – 28,5% с.р., друга східна мова – 26 % с.р., політологія 68% с.р., методика викладання української
літератури – 77% с.р., методика викладання укр.мови – 77% с.р., охорона праці в галузі – 68% с.р.). 2. Порушено
рекомендовану кількість дисциплін, які можна читати студентам у рамках одного семестру - у 3, 4, 5, 7, 10 семестрах
(рекомендовано не більше 8). 3. Перевищено кількість годин тижневого навантаження для аудиторного навчання
студентів (у середньому 27 годин). Хоча наведені у «Зауваженнях до звіту про результати акредитаційної експертизи
освітньої програми» міркування ЗВО з цього приводу достатньо аргументовані (маємо на увазі акценти стосовно
необхідного часу для опанування східної мови студентами-слов’янами), однак вважаємо, що неприпустимо
перевантажувати студентів, тобто необхідно відшукати інші механізми забезпечення рівномірного розподілу
аудиторної та самостійної роботи.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не передбачена.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому ЛНУ розміщені на окремій сторінці "Вступна кампанія ЛНУ імені І. Франка" офіційного сайту
закладу та регламентуються "Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у
2020 році". Також доступним для перегляду усієї необхідної інформації як щодо всіх аспектів процедури прийому
абітурієнтів до ЛНУ, так і норм прийому на вказану ОП є "Архів вступної кампанії ЛНУ імені Івана Франка 2016 року".
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3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми

Правила прийому на навчання за ОП «Китайська мова і література» враховують особливості освітньої програми.

3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Всі нормативні документи ЛНУ щодо визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО як державних, так і
закордонних («Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана
Франка», «Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у
Львівський національний університет імені Івана Франка», «Тимчасове положення про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»,
«Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка», «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих
навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка»)
розміщені на офіційному сайті на окремій вкладці «Документи про організацію та забезпечення якості навчального
процесу» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and tomorrow/documents/educationprocess/) та є доступними
для широкого загалу, чіткими й зрозумілими. Відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
європейському регіоні (Лісабонській конвенції). Практика застосування вищезгаданих Порядків та Положень під час
реалізації ОП на момент проведення акредитаційної експертизи була підтверджена наявними сертифікатами.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, чітко прописана в
«Порядку визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educationsresults.pdf), затверджений 29.01.2020 р. протоколом №79/1 ВР ЛНУ та розміщеному на офіційному сайті в
окремій вкладці «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу»
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process). Даний порядок чітко
регламентує процедуру визнання результатів відповідного навчання, дотримується усіх вимог та критеріїв до
документів такого типу. Практики визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті, як було з'ясовано
під час зустрічі з усіма стейкхолдерами, на зазначеній ОП відсутні, що унеможливлює перевірку процедури їх
дотримання.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи

Під час аналізу СО та зустрічі з фокус-групами було встановлено, що в освітьному процесі використовують такі види
навчання, як лекція, практичні заняття, консультації з використанням таких форм роботи, як бесіда, візуалізація,
частково - пошуковий та дослідницький відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу Львівського
національного університету імені Івана Франка», що сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання.
Навчання здійснюється на очній формі, оскільки заочну на зазначеній ОП не передбачено. Студентів мотивуютьдо
професійного розвитку шляхом участі в зустрічах/дискусіях із запрошеними спеціалістами в галузі та стажерами-
носіями мови.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Інформація про навчальні дисципліни (робочі програми та силабуси) знаходиться у вільному доступі на сайті
кафедри. При перегляді робочих програмах експертами було виявлено, що не всі курси мають методичний супровід
(“Історія України” - 1 сем., “Історія країн Далекого Сходу” - 4 сем.,“Психологія (славісти, сходознавці)”- 5 сем.,
“Педагогіка (славісти, сходознавці)” - 6 сем., “Історія країн Близького Сходу” - 6 сем.), рекомендована література
подекуди є застарілою. Здобувачі освіти мають змогу ознайомитися з графіком освітнього процесу та розкладом на
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дошці оголошень та/чи на сайті факультету. Хоча, за їхніми словами, на сайті ЗВО навчальні програми дисциплін та
силабуси з'явилися лише напередодні (у березні 2020 року).

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми

На факультеті існує студентське наукове товариство, при якому працює гурток сходознавства. Студенстькі наукові
праці публікують в університетському збірнику «Vivat academia». До участі в наукових дослідженнях мотивують
вибіркові дисципліни «Основи наукових мовознавчих досліджень», «Основи наукових літературознавчих
досліджень», «Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження», «Методи і практика сучасного
літературознавчого дослідження».

4.4 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі - викладачі) оновлюють зміст освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зустрічі ЕГ з науково-педагогічними працівниками та фокус-групою здобувачів засвідчують про регулярне оновлення
змісту навчальних дисциплін відповідно до сучасних практик, зокрема важливу роль відіграє міжнародне стажування
викладачів, що беззаперечно підвищує їх професійну майстерність та сприяє розвитку ОП. Проте ЕГ зазначають, що
зміст рекомендованої літератури навчально-методичного комплексу у більшості не містить оновлень на основі
останніх актуальних наукових досліджень та сучасних практик у відповідній галузі. Також присутнє неналежне
оформлення навчальних планів (відсутність підписів, дат затвердження на засіданні кафедр тощо).

4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти

Інтернаціоналізація ЗВО здійснюється відповідно до «Положення про порядок реалізації міжнародних проектів,
грантів та договорів» та «Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана
Франка». Процес інтернаціоналізації на ОП відбувається на базі угод, укладених з Пекінським, Аншанським,
Сіанським та Шандуньським педагогічним університетами.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Для перевірки запланованих результатів навчання в ЛНУ ім. І.Франка застосовуються різні методи та форми
оцінювання (поточні контрольні заходи, контрольні роботи, семестрові екзамени та заліки, підсумкова атестація
здобувачів). Графіки проведення семестрових контрольних заходів розміщуються на дошці оголошень на сайті.
Загальні форми контрольних заходів та система оцінювання здобувачів вищої освіти визначені “Положенням про
організацію освітнього процесу в ЛНУ”, “Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка”, “Положенням про екзаменаційну комісію”.
Більшість дисциплін освітньої програми мають розроблені робочі програми навчальних дисциплін, де є розділ
«система поточного та підсумкового контролю» та розділ «загальні критерії оцінювання знань студентів». Проте
контрольні заходи для освітніх компонентів ОП визначені недостатньо чітко. Критерії оцінювання знань здобувачів
містять тільки шкалу оцінювання та не повною мірою дозволяють з'ясувати, наскільки здобувач вищої освіти зміг
досягти запланованих результатів навчання. Водночас видається неможливим констатувати валідність системи
оцінювання здобувачів освіти з огляду на те, що не конкретизовані критерії оцінювання за різними видами робіт у
робочих програмах та силабусах. Низка робочих програм не оновлювалася з 2016 року, зокрема "Вступ до
літературознавства", "Іноземна мова" тощо.

5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)

ОП було створено на основі Методичних рекомендацій до розроблення стандартів вищої освіти (наказ МОН №600 від
01.06.2016 р.) і затверджено 29.06.2016. Стандарт вищої освіти було прийнято 20.06.2019 р. (наказ МОН № 869).
Відповідно до навчального плану для ОП “Китайська мова і література” першого (бакалаврського) рівня формою
атестації випускників програми є підсумкова атестація з китайської мови, китайської літератури, української мови,
української літератури. Зазначена форма атестації відповідає вимогам Стандарту вищої освіти, затвердженому
Міністерством освіти і науки України від 20.06.2019 р. №869, “Положенню про організацію освітнього процесу в
ЛНУ”, “Положенню про атестаційну комісію”.
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5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Правила проведення контрольних заходів у рамках ОП “Китайська мова та література” є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Втім, ЕГ зазначає, що процедура апеляції є нечіткою, оскільки, аналізуючи надані
документи (передусім спираючись на "Положення про організацію освітнього процесу" й "Положення про
екзаменаційну комісію"), не були виявлені покрокові механізми її здійснення здобувачами вищої освіти.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності ЛНУ визначені "Положенням про
організацію освітнього процесу в ЛНУ", "Положенням про академічну доброчесність в ЛНУ", "Положенням про
протидію плагіату в ЛНУ". В університеті загалом та на кафедрі сходознавства зокрема здійснюється низка заходів
щодо дотримання учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності: інформаційна робота
викладачів зі студентами, перевірка робіт на плагіат, інформаційно-консультаційна робота наукової бібліотеки,
відкритий доступ до інформації тощо.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

Добір викладачів для ОП здійснюється відповідно до "Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад НПП ЛНУ ім. І.Франка" та "Положення про Вчену раду ЛНУ ім. І. Франка".

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Конкурсний добір викладачів ОП “Китайська мова і література” проводять на засадах законності та гласності.
Процедуру регульовано відповідним положенням, проте при цьому не враховують результатів
моніторингу/рейтингування викладачів ЗВО здобувачами ОП.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Зазначена у відомостях самооцінювання інформація щодо залучення роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу відповідає дійсності й повною мірою відбиває діяльність ЛНУ й кафедри сходознавства в цьому
напрямку зокрема, що було підтверджено під час робочої зустрічі експертів із представниками роботодавців.

6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

Наведені у відомостях самооцінювання приклади залучення провідних фахівців, професіоналів-практиків, експертів
галузі та представників роботодавців як до аудиторних занять, так і до організації та проведення різних семінарів і
практик на даній ОП були підтверджені членами експертної групи під час проведення зустрічей з фокус-групами.
Експертна група дійшла висновку про доцільність впровадження практики залучення професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців до проведення авдиторних занять в рамках вивчення конкретних ОК,
ознайомлення здобувачів ОП з можливостями проходження практик, пояснення реальних практичних кейсів,
оголошення умов відбору кадрів для подальшого працевлаштування з метою формування передумов для
впровадження дуальної освіти за даною ОП.

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями

Професійний розвиток викладачів здійснюється відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка».
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ЛНУ сприяє професійному розвитку викладачів через співпрацю з міжнародними організаціями та університетами,
зокрема на зазначеній ОП діє договір про співпрацю з Університетом Аншан, Пекінським університетом іноземних
мов, Сіанським університетом іноземних мов, Шаньдунським педагогічним університетом.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Професійному розвитку викладачів ОП сприяє доступ до всієї необхідної інформації, матеріально-технічних ресурсів,
обладнання та сучасної професійної бібліотеки. Університет стимулює розвиток викладацької майстерності, а також
наукової, освітньої, міжнародної і творчої активності через рейтингування, яке регламентується "Положенням про
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників".

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання

У ЛНУ наявні власні площі для реалізації освітнього процесу, в достатній кількості для контингенту ОП «Китайська
мова і література». Експерти відмітили наявність окремої секції бібліотеки, яка знаходиться на факультеті та містить
фахову літературу, зокрема зі східних мов. Студенти мають змогу ознайомлюватися з науковими сходознавчими
статтями в журналах (вільний онлайн-доступ: https://journals.pan.pl/dlibra/journal/ro, https://doaj.org/). Факультет
має аудиторії з мультимедійним обладнанням, комп'ютерні класи з ліцензійним програмним забезпеченням (Sanako).

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

ЛНУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до ресурсів бібліотеки університету,
навчальних лабораторій, комп’ютерних класів відповідно до потреб навчання, викладацької або наукової діяльності в
межах освітньої програми. В бібліотеці функціонує Електронний каталог і безкоштовний доступ до мережі Wі-Fі, в
тому числі для тих хто проживає в гуртожитках. Проводяться факультативні заняття зі східних мов (під час зустрічі із
фокус-групою з’ясовано, що факультатив проводиться на безоплатній основі), також є платні курси англійської та
інформатики на базі центру підвищення кваліфікації.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Під час перегляду відеопрезентації експерти пересвідчилися в тому, що освітнє середовище є безпечним для життя і
здоров’я та задовольняє потреби й інтереси здобувачів вищої освіти. У головному корпусі університету працює
медичний пункт, у якому можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну допомогу.
Також працює Психологічна служба. Кафедри факультету, які забезпечують ОП та здобувачі вищої освіти проходять
інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою проходження навчальних та
педагогічної практик. Функціонує «Спортивний клуб» , студентське самоврядування та студентський профком. Для
відпочинку та оздоровленні студентів діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати».

7.4 Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою

За відомостями самооцінювання координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної
підтримки й інформації є деканат філологічного факультету. Також через самоврядні органи студенти мають змогу
висловлювати свої пропозиції та ідеї. Проте під час спілкування експертів із здобувачами освіти було виявлено деякі
проблеми чіткої взаємодії між кафедрою, деканатом і студентами, академічними групами в організації навчання й
позакласного спілкування, що є чинником виникнення конфліктних ситуацій. Особливу соціальну підтримку від
профспілкової організації студентів мають такі категорії здобувачів вищої освіти, як діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа, учасники АТО, ООС, та їх діти, а також студенти, які в період, навчання у
віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в університеті
регламентуються Статутом, де задекларовано право на академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням
окремих прав здобувача вищої освіти та спеціальний навчально-реабілітаційний супровід, вільний доступ до
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інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності,
зумовлених станом здоров’я. Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр
з інклюзивної освіти». У бібліотеці працює людина, яка адаптує літературу для людей з вадами зору. Для доступу до
аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130, який може використовуватися на даному
факультеті, також у філологічному корпусі є ліфт. Студенти, які за станом здоров’я або з інших причин не можуть
відвідувати аудиторні заняття за звичайним графіком, мають можливість навчатися за індивідуальним планом після
відповідного рішення Вченої ради факультету.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Під час експертизи було з'ясовано, що всі конфліктні ситуації вирішуються на рівні кафедри, у разі потреби – в
деканаті із залученням декана чи заступника декана з виховної роботи та на Вченій раді філологічного факультету. У
разі неможливості вирішити конфліктну ситуацію в межах факультету справа передається в Комісію з питань етики та
професійної діяльності. У ЗВО діє Антикорупційна лінія, на яку можна звернутися до Уповноваженої особи з
антикорупційної діяльності.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

8.1 Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми

В ЛНУ діє низка регламентуючих документів, в яких містяться загальні правила та принципи розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Згідно з «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти», інформація щодо результатів опитувань може бути використана серед
іншого «при формуванні очікуваних результатів навчання, розробки та вдосконалення ОП».

8.2 Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми

1. Опитування студентів та моніторинг якості навчання й кваліфікації викладачів в університеті здійснюється
відповідно до “Положення про організацію опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу” від 25 квітня 2017 року. Студентоцентрований підхід реалізують через “Положення про
студентське самоврядування”. 2. Експерти констатують, що залучення здобувачів вищої освіти до перегляду освітньої
програми не має систематичного характеру. Поряд з тим вони зазначають, що "фокус група здобувачів освіти
відмітила, що єдине опитування («Оцінка студентами освітньої програми/спеціальності» https://cutt.ly/BynxQWt), в
котрому вони брали участь, відбулося в лютому 2020 року". Таким чином, можна констатувати, що було покладено
початок відповідному моніторингу, що, безперечно, за умови його систематичного проведення в майбутньому є
важливим позитивним моментом. 3. Студентське самоврядування на зустрічі з експертами повідомило, що здійснює
інформаційну підтримку здобувачів вищої освіти, а також доносить їхні побажання та зауваження до відома
адміністрації на Вчених радах філологічного факультету. 4. Експерти припускають, що "моніторинг якості не
проводився, так як представниками Центру якості освіти ЗВО було надано звіт лиш одного опитування, в котрому
брали участь 905 респондентів з всіх факультетів, що відбулося в жовтні - грудні 2019 році". Натомість у «Зауваженнях
до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» університет стверджує, що опитування
студентів про якість ОП та рейтингування викладачів відбулося також і в 2020 році, про що є відповідний звіт та
подано посилання на нього. Отже, можна констатувати, що в університеті започатковано тенденцію до
систематичного моніторингу, зокрема ОП “Китайська мова і література”.

8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери

1. На кафедрі враховують пропозиції роботодавців щодо удосконалення ОП, що засвідчено документально. До того ж,
опитування фокус-груп, проведене експертами, підтвердило залучення потенційних роботодавців до перегляду ОП,
зокрема шляхом надання рецензій (від Компанії перекладу “Марінтер”, від перекладацької компанії «Лінгвістичний
центр», від управління туризму Львівської міської ради, від Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов
та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов, від міжнародної громадської
організації "Культурно-дослідницький центр України та Китаю "Ланьхуа""). У результаті такого партнерства було
враховано пропозиції щодо розвитку перекладацьких і педагогічних компетентностей, запропоновано введення
нових вибіркових дисципліни («Науково-технічний переклад» і «Методика викладання східних мов») відповідно до
пропозицій та потреб стейкхолдерів. Отже, процес залучення роботодавців до перегляду ОП можна вважати
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продуктивним. 2. ЕГ наголошує, що "наявні рецензії на ОП датуються січнем 2020 року, що дає підстави вважати, що
стейкхолдери не були залучені при формуванні ОП". У той же час експерти засвідчують, що на засіданні кафедри від
11.03.2020 були прийняті зміни до ОП на основі рекомендацій роботодавців та планується підсилити перекладацьку
складову". На підставі цього робимо висновок, що роботодавці співпрацюють із кафедрою з метою удосканалення
розробленої ОП.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

На сайті ЗВО започатковано позитивну практику збирання інформації щодо кар'єрного шляху випускників ЛНУ,
розроблену Відділом карєрного розвитку та співпраці з бізнесом спільно з Центром моніторингу. Більшість
випускників єдиного випуску ОП "Китайська мова і література" (2019 рок) наразі навчаються в магістратурі. Дві
випускниці перебувають на стипендіальних програмах в Китаї. Викладачі кафедри сходознавства підтримують
контакт із ними з метою отримання зворотного зв'язку про їхній кар'єрний шлях.

8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми

На сайті філологічного факультету подано електронну адресу, на яку пропонують надсилати зауваження й пропозиції
зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми. За словами декана факультету, їх обговорюють, але
експертам не було надано конкретних підтверджень щодо документальної фіксації. Для забезпечення дотримання
принципів академічної доброчесності в університеті було запроваджено перевірку робіт на плагіат (угода з Unicheck),
а також інформування про сутність принципів академічної доброчесності.

8.6 Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми

За наслідками попередніх очних акредитацій у ЛНУ в 2019 року в університеті запроваджено регламентований
механізм зарахування кредитів, отриманих у неформальній освіті, який регулюється «Порядком визнання у
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та
інформальній освіті» (https://cutt.ly/ZybRSv3).

8.7 В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою

В ЛНУ діє "Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності", "Положення про Центр забезпечення
якості освіти ЛНУ ім. І. Франка", "Кодекс академічної доброчесності". Усі учасники академічної спільноти, як
зазначають експерти, свідомо дотримуються академічної доброчесності та розуміють цінність і вагомість якості освіти,
проте їхня взаємодія знаходиться на етапі опрацювання практичних процедур моніторингу.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

Проведені зустрічі з учасниками освітнього процесу підтвердили доступність та публічність інформації щодо
визначення чітких та зрозумілих правил і процедур, яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми. Доступні нормативні документи закладу вищої освіти, такі як: Документи про організацію та забезпечення
якості навчального процесу (див.: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/education-
process/), що забезпечують прозорість та публічність реалізації освітнього процесу.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

За запитом експертної групи гарантом був наданий проект ОП 2020. На сайті університету та кафедри проект наразі
відсутній. Втім, надісланий проєкт не є затвердженим і ймовірно буде розміщений на сайті для ознайомлення
найближчим часом. Для отримання зауважень та пропозицій усі бажаючі можуть писати на вказану на офіційному
сайті поштову скриньку.
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9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

На офіційній сторінці можна переглянути ОП та навчальні плани 2016, 2017, 2018 рр. Зовнішні та внутрішні
стейкхолдери обізнані про те, де розміщена ОП і за необхідності мають постійний доступ до неї.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

10.3 Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ
до використання лабораторій, обладнання тощо)

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендовано удосконалити формулювання цілей ОП, конкретизуючи їх з урахуванням актуальних вимог сучасності
в контексті потреб здобувачів як майбутніх фахівців та потенційних роботодавців.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендовано застосовувати для музейно-архівної практики наявні бази (музеї й архіви Львівської, Волинської,
Рівненської, Тернопільської та Закарпатської областей, що мають фонди східних мов, або історично пов’язані з
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подіями політичної та культурної взаємодії Західної та Східної цивілізацій). Підсилити мовну складову (опис
пам’яток, проведення екскурсії китайською мовою) музейно-архівної практики або розглянути можливість її заміни
іншим практичним видом діяльності, спрямованої на вдосконалення перекладацької майстерності здобувачів освіти.
2. При складанні програм практик більшою мірою брати до уваги побажання студентів щодо змісту й результатів
навчання для покращення їхньої практичної підготовки. 3. Доопрацювати структуру проєкту ОП 2020 р. відповідно до
Стандарту, забезпечивши пункт «Структурно-логічна схема підготовки здобувачів ЗВО», що визначає взаємозв’язок
між дисциплінами, практиками та підсумковою атестацію здобувачів (п. 2.2. Додатку до листа МОН 1/9-239 від
28.04.2017). 4. Забезпечити рівномірний розподіл аудиторної та самостійної роботи відповідно до рекомендацій,
наданих у листі МОН України № 1/9126 від 13.03.2015 р. 5. Варто розглянути можливість заміни блокової вибіркової
частини ОП на перелік дисциплін, які студенти можуть обирати у вільній комбінації, та налагодити процедури
інформування студентів щодо можливостей побудови ними власної освітньої траєкторії.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендовано заохочувати студентів здобувати знання в неформальний та інформальній освіті з подальшим
визнанням відповідних результатів.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендовано посилити залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень. 2. Забезпечити кожну
дисципліну НМК. 3. Оновити списки рекомендованої літератури в окремих робочих програмах та силабусах,
доповнивши їх останніми актуальними науковими дослідженнями та навчальними практиками в галузі.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендовано розширити політику популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОП
«Китайська мова і література» шляхом використання зовнішніх ресурсів (відкритих освітніх онлайн платформ,
наприклад, EdEra, Prometheus, ВУМ тощо). 2. Розробити й затвердити положення, яке б урегульовувало порядок
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів. 3. Конкретизувати критерії оцінювання в
робочих програмах та силабусах.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендовано залучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення
аудиторних занять в рамках вивчення конкретних ОК, ознайомлення здобувачів ОП з можливостями проходження
практик, пояснення реальних практичних кейсів, оголошення умов відбору кадрів для подальшого
працевлаштування з метою формування передумов для впровадження дуальної освіти за ОП "Китайська мова і
література". 2. Переглянути політику оприлюднення підсумків опитування (анкетування) щодо професійної
майстерності викладачів, установлення сильних позицій лідерів такого опитування як зразок для наслідування та
враховувати результати такого моніторингу під час оформлення контрактів із викладачами.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендовано принагідно розширювати використання технічних засобів у процесі викладання лекційних та
проведенні практичних та семінарських занять зі студентами ОП “Китайська мова і література”. 2. Внести корективи в
роботу адміністрації, деканату факультету щодо забезпечення консультативної підтримки здобувачів вищої освіти.
Звернути увагу на оптимізацію студентоцентрованості в комунікації зі здобувачами вищої освіти.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендовано ввести здобувачів вищої освіти та представників роботодавців у склад проєктної групи ОП з метою
змістовного залучення стейкхолдерів до процедури внутрішнього забезпечення якості освіти. 2. Залучати на постійній
основі стейкхолерів до проектування та перегляду ОП, визначення програмних результатів навчання, документально
фіксуючи ті зауваження та пропозиції, які були надіслані розробникам. 3. Удосконалити систему моніторингу
перегляду ОП в університеті, нормативно врегулювавши процедуру врахування зауважень і пропозицій від
випускників як зовнішніх стейкхолдерів ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано в майбутньому проєкт ОП та змін до неї оприлюднювати не пізніше як за 1 місяць до їх розгляду
громадськістю, таблицю пропозицій – протягом 1 тижня після завершення громадського обговорення (з відповідним
зазначенням початку обговорення проєкту й усіх кінцевих термінів).

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні
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***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛИМАН ІГОР ІГОРЕВИЧ

Сторінка 14


