
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 10963 французька мова та 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 № 0449/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 Сминтина,

Олена Колесник,

Олена Александрова,

Мойсієнко Віктор Михайлович,

Луцак Світлана Миколаївна,

Єсипенко Надія Григорівна,

Дейнеко Іван Андрійович,

Гуз Анатолій Михайлович,

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 10963

Назва ОП французька мова та література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.05 романські 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 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

Основні цілі ОП та програмні результати навчання узгоджені з місією та стратегією Львівського національного
університету імені Івана Франка, викладеними в Статуті університету 2018, зокрема засадничими принципами
освітньої діяльності (п.1.7) та цілями, викладеними у п. 1.8, а також Розділом 9 «НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА,
МИСТЕЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/01/StatLNU.pdf),
Стратегією ЛНУ на 2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання сформовані з урахуванням позицій та потреб наявних
стейкголдерів, а саме, роботодавців і здобувачів вищої освіти, які впливають на формування ОП через органи
студентського самоврядування та своїх представників у Вченій раді факультету та університету, а також беручи участь
в опитуваннях, результати яких викладають у відкритий доступ.

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

При розробці ОП було враховано загальні тенденції розвитку спеціальності 035 Філологія, проте вимоги Стандарту
вищої освіти для цієї спеціальності були частково взяті до уваги.

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

Проекти ОП 2019 й 2020 рр. неповною мірою містять загальні (відсутні 1, 2, 3, 5, 8) компетентності, спеціальні
компетентності переважно розширені й уточнені (відзначено відсутність або часткову запровадженість 4, 6, 9, 12ої
спеціальної компетентності), серед ПРН більшою мірою відображені 2, 6, 7, 9, 11, комплексно відображені 17 і 18.
Необхідно зауважити ПРН 17 ОП «здійснювати прикладне дослідження з елементами наукового пошуку в галузі
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мовознавства, літературознавства, методики навчання іноземних мов», що певною мірою суперечить ПРН 19
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня освіти «Мати навички
участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології».

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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)

Обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, з них 180 кредитів ЄКТС (75%) складають обов’язкові
дисципліни, 60 кредитів ЄКТС (25%) складають вибіркові дисципліни. Навчальний план містить цикл професійної
підготовки з розподілом на нормативні та вибіркові навчальні дисципліни.

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

Зміст ОП (в представлених в проектах ОП 2019 та 2020 рр., а також в затверджених ОП 2016, 2017, 2018 рр.) загалом
має логічну структуру, обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти цілей, переважної більшості програмних
РН та здобути програмні компетентності. Проте є необхідність в допрацюванні структурно-логічної схеми ОП,
унаочненні її за допомогою діаграми, що показує взаємозв’язок між дисциплінами різних блоків.

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

Розподіл освітніх компонентів у складі ОП загалом відповідає вимогам законодавства щодо формування освітньої
програми фахової підготовки та Стандарту вищої освіти. Зі 180 кредитів, відведених на нормативні дисципліни, 159
кредитів (88.3 %) відповідають предметній області (з них 6 кредитів – педагогічна практика); а з 60 вибіркових: 48 (80
%) кредитів – це фахові дисципліни і 12 – загальні. Проте за свідченнями здобувачів вищої освіти є побажання
розширити блок дисциплін з урахуванням практично-зорієнтованої фахової складової, а також регулярно
поінформовувати здобувачів про роль конкретної дисципліни у формуванні їхньої кар’єрної траєкторії.

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

Індивідуальна освітня траєкторія формується на основі тимчасового положення «Про порядок забезпечення вільного
вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» наявне у
відкритому доступі (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf); на сторінці ЗВО
викладено алгоритм закріплення студентів на вибіркових циклах (https://www.lnu.edu.ua/56593/). Проте розподіл
силабусів і робочих програм на сторінці нерівномірний: з 58 дисциплін, опис яких передбачає робочу програму, лише
3 супроводжуються силабусами. ЕГ з'ясувала , що укомплектація вибіркового курсу відбувається шляхом голосування
(тобто вибірковість визначається більшістю), суперечить вимогам загальної компетентності 8 та ПРН 18 Стандарту.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, хоч і в дещо обмеженому обсязі (6 кредитів
педагогічної практики), а виробнича (перекладацька) відсутня взагалі.

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

Навчання за ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям і результатам навчання.

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

Професійний стандарт відсутній.
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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

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення
цілей та програмних результатів навчання.

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

Не ведеться підготовка за дуальною формою.

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 на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені
н а офіційному веб-сайті Університету (перший набір на ОП http://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission-2016/).

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості ОП. Вступ відбувається на основі повної загальної
середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У Додатку 2 подано мінімальний бал
сертифікату ЗНО з іноземної та української мов; з історії України або географії; та вагові коефіцієнти кожної
дисципліни.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, поновлення на навчання регулюється «Положенням про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); результати академічної мобільності
регулюються «Тимчасовим положенням про організацію академічної мобільності здобувачів вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); визнання іноземного диплому –
«Положенням про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту
Львівським національним університетом імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентує документ «Порядок
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті», затверджений Вченою радою (протокол № 79/1 від 29 січня 2020 р.,
https://www.lnu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Здобувачі вищої освіти обізнані
про свої права на визнання результатів навчання у неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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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

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та результатів навчання,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи, регулюються «Положенням
про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).

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)

Виявлено. що усім учасникам освітнього процесу своєчасно і у зручний спосіб (оприлюднення на сайті факультету
(https://lingua.lnu.edu.ua/) та кафедри (https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji) представлена
доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку і критеріїв
оцінювання в межах окремих освітніх компонентів.

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

У ході підготовки за ОП відбувається поєднання навчання і досліджень, протягом всього періоду навчання студенти
пишуть 3 курсові роботи з різних аспектів філології та методики викладання іноземних мов, для зручності студентів
розроблені методичні рекомендації до написання курсових робіт. Здобувачі освіти беруть участь у наукових
конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, публікують тези та статті.

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

Викладачі, які задіяні у підготовці фахівців за ОП, постійно оновлюють зміст програми та враховують як досягнення у
галузі філології, так і тенденції розвитку ринку праці. Зокрема, беручи до уваги необхідність формування інтегральної
компетентності, у навчальний план підготовки за ОП було додано дисципліни перекладознавчого спрямування, що
значно підвищує конкурентоспроможність випускників.

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

У рамках ОП кафедра французької філології провадить активну співпрацю з ГО «Альянс Франсез», асоціацією
«FEFU», організацією «Français sans frontières», іноземними ЗВО, багатьма зарубіжними закладами освіти
https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/). З 2019 року Львівський університет імені Івана
Франка є членом Міжнародної університетської агенції Франкофонії. Викладачі та студенти мають змогу проходити
стажування за міжнародними програмами.

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 оцінювання знань студентства використовується як національна шкала оцінювання, так і шкала ECTS. Вся
інформація щодо форм проведення контрольних заходів оприлюднюється на сайті заздалегідь (у навчальних
програмах та силабусах), є доступною усім зацікавленим сторонам.
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5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія передбачає складання підсумкового атестаційного екзамену,
який має визначити рівень досягнення результатів навчання, визначених ОП. На цій ОП передбачено складання
випускниками трьох кваліфікаційних екзаменів – з першої мови, другої мови та національної літератури, що
відповідає основним об’єктам вивчення, зазначеним у ОП (іноземні мови, література, комунікація).

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, визначені робочими програмами навчальних дисциплін за ОП, що
розміщені на сайті факультету, є чіткими та зрозумілими. Сама процедура запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів передбачена «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті
імені Івана Франка». Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та
професійної діяльності».

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

В ЛНУ активно реалізується політика академічної доброчесності, якої дотримуються всі учасники навчального
процесу. На сайті ЗВО розміщено «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), яким визначається процедура дотримання доброчесності в
освітньому процесі.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених
відповідною програмою цілей та ПРН. Проаналізувавши зведену інформацію про викладачів, подану у відомостях
про самооцінювання, слід зазначити, що викладачі, задіяні до реалізації ОП, мають необхідний досвід роботи, наукові
ступені й вчені звання за спеціальністю, досвід та здобутки у навчальній, методичній, організаційній роботі та
науковій діяльності (беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, є авторами статей,
включених до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus тощо). До реалізації ОП задіяний
відомий український дослідник у галузі романського та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, автор
198 наукових та навчально-методичних праць Помірко Р. С., володар почесної відзнаки «Офіцер Ордена Академічних
Пальм», яку особисто отримав у 2016 році від Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон за його внесок у
розповсюдження французької мови у регіоні та Україні (https://www.lnu.edu.ua/posol-frantsiji-vukrajini- izabel-
dyumon-vruchyla-nahorodu-orden-ofitsera-akademichnyh-palm-zaviduvachevi-kafedry-frantsuzkojifilolohiji- romanovi-
pomirku/). Цю нагороду отримали також викладачі кафедри Миколаєвич-Джуман Н. Б. та Демчук Н. М. До реалізації
ОП задіяні також викладачі, які окрім своїх здобутків у навчально-методичній та науковій діяльності, є
екзаменаторами міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF/DALF.

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

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

Матеріально-технічні ресурси дозволяють досягти визначених ОП цілей та ПРН. Усі площі, що використовуються для
навчання студентів на ОП, є власністю університету. Аудиторії оснащені мультимедійним та проекційним
обладнанням, отриманим у рамках партнерства із Інститутом Гете. На факультеті є фонетична лабораторія та 10
аудиторій зі стаціонарним, проекційним та мультимедійним обладнанням.

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

Не виявлено фактів платного доступу до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів в межах ОП.

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

Освітнє середовище є безпечним для фізичного здоров'я: ЗВО слідкує за дотриманням санітарних норм та охороною
публічного порядку. У ЗВО працюють Відділ з питань надзвичайних ситуацій, Відділ охорони праці, Сектор
організації дозвілля та медобслуговування.

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

Координаторами надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки виступають деканати
факультетів. Інформаційна та організаційна підтримка здобувачів реалізується через старостати, інформаційні
дошки, сайт факультету та соціальні мережі. Проте масове опитування здобувачів щодо виявлення рівня
задоволеності здобувачів освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та
соціальною підтримкою з боку ЗВО проводилося лише раз до оголошення карантину, і через карантин ЗВО не мав
можливості донести результати цього опитування до відома студентів.

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

ЗВО надає підтримку особам, які потребують додаткової чи тимчасової підтримки в освітньому процесі. З метою
забезпечення доступності будівель ЗВО для осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення,
приміщення ЗВО та гуртожитки обладнані пандусами та спеціальними ліфтами.

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

У ЗВО розроблені заходи щодо протидії корупції (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/
documents/fighting-corruption/), працює телефон довіри (032) 239 41 00 та поштова скринька (dovira_lnu@ukr.net). На
зустрічі ЕГ з представниками студентського самоврядування та Психологічної служби університету було
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підтверджено, що Психологічна служба регулярно опрацьовує звернення студентів, проте алгоритм розгляду
повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та булінг потребують удосконалення.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно з «Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf.)

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

Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті
імені Івана Франка», здобувачі ОП безпосередньо та через студентську раду входять до Ради факультету, беруть участь
у засіданнях Вченої ради факультету й університету, мають можливість висловити свою думку та вплинути на
перегляд ОП шляхом опитувань.

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

Зустріч з роботодавцями підтвердила, що вони зацікавлені в оновленні ОП, мають бажання та можливість впливати
на зміни ОП, було надано документальні докази щодо впливу роботодавців на оновлення ОП як у рамках підписаних
партнерських договорів. Проте пропонуємо розглянути питання створення об’єднання роботодавців, враховуючи
наявні договори про співпрацю, яке буде системно залучене до процесу періодичного перегляду освітніх програм та
інших процедур забезпечення якості вищої освіти.

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

Відповідальність за роботу з випускниками покладено на Відділ сприяння працевлаштуванню студентів та
випускників та на Асоціацію випускників ЛНУ ім. Івана Франка. Асоціація випускників ЛНУ представлена в
соцмережах (Facebook сторінка Асоціації випускників (https://www.facebook.com/Alumni.LNU/)) і в інтернеті
(https://alumni.lnu.edu.ua), де можна ознайомитися з їх новинами у відкритому доступі.

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

ОП та описи до них, робочі програми, силабуси й навчальний план доступні широкому загалу, як для ознайомлення з
освітніми компонентами, так і з метою отримання відгуків від стейкголдерів.

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

Проведена акредитація ОП є первинною.

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

ЛНУ проводиться оцінювання та контроль якості методичного забезпечення ОП на факультетському (Вчена рада
факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр) та університетському рівні (ректор, проректори, Вчена рада
Університету). На університетському рівні культура якості імплементується здійсненням ефективного управління
освітнім процесом, інформаційного та навчально- методичного забезпечення навчального процесу та ін.
Забезпечення якості на факультетському рівні реалізується шляхом формування освітніх програм, структурно-
логічних схем, навчальних та робочих навчальних планів за спеціальностями; контролю за успішністю студентів та
наявністю необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, а також залучення відповідальних за цей напрям
роботи підрозділів.
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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

Основні права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими й доступними та
регламентуються Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка (від 11. 10. 2018 р.,
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Положенням про організацію освітнього процесу у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (від 21. 06. 2018 р., https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/
uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Тимчасовим положенням «Про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (27. 01. 2016 р.
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Тимчасовим положенням «Про
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (31. 12. 2015 р., https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf);
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (22. 02. 2019 р., https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf);
Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка (31.10. 2018 р., https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).

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

На сайті факультету іноземних мов (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor) було вчасно опубліковано проект
ОП. Однак стейкголдери не можуть залишити свої відгуки про ОП в електронному вигляді.

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 сайті факультету іноземних мов (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor) та кафедри французької філології
(https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji) оприлюднено точну та достовірну інформацію про ОП,
включаючи її характеристику, мету, перелік компетентностей та програмних результатів навчання, в обсязі,
достатньому для інформування відповідних стейкголдерів.

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
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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
Рекомендуємо привести у відповідність перелік спеціальних компетентностей та ПРН з тими, що запропоновані
Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня й затвердити
удосконалений і переглянутий проект ОП 2019 р.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1.Рекомендуємо привести у відповідність ОП до вимог Стандарту вищої освіти; унаочнити структурно-логічну схему
ОП за допомогою діаграми; 2.Рекомендуємо переглянути обсяг відповідних освітніх компонентів з урахуванням
практично-зорієнтованої фахової складової, а також регулярно поінформовувати здобувачів про роль конкретної
дисципліни у формуванні їхньої кар’єрної траєкторії; 3. Рекомендуємо запровадити дієвий механізм вибору
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в межах ОП.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо активно заохочувати здобувачів вищої освіти до участь в академічній мобільності.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендуємо налагодити на постійній основі зворотній зв’язок зі студентами для поінформування про вжиті заходи
за результатами опитувань студентів; зробити процедуру моніторингу думки студентства більш прозорою та
оприлюднювати результати опитувань здобувачів вищої освіти та НПП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1.Рекомендуємо заздалегідь оприлюднювати інформацію про вимоги до атестаційного екзамену на сайті факультету;
2. Звернути увагу здобувачів освіти на інші види порушення академічної доброчесності, окрім плагіату, а саме:
фабрикація фактів, списування, хабарництво, фальсифікація тощо, яких необхідно уникати.

Критерій 6. Людські ресурси
не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендуємо оприлюднювати результати опитувань щодо рівня задоволеності здобувачів освітнім середовищем,
організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО на сайті та
сторінках соціальних мереж ЗВО; удосконалити алгоритм розгляду повідомлень про сексуальні домагання,
дискримінацію та буллінг.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Рекомендуємо розглянути питання створення об’єднання роботодавців, яке буде системно залучене до процесу
періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості вищої освіти; опрацювати
результати опитування випускників і оприлюднити їхні результати.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо надати можливість стейкголдерам залишати відгуки щодо ОП на сайті кафедри.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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
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