
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 11739 японська 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 № 0441/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:

Забуранна Ореста Володимирівна – гарант ОП,

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 11739

Назва ОП японська 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 О П сформульовані чітко, відповідають місії т а стратегічним цілям закладу, я к і зазначені у проєкті Стратегії
р о з в и т к у Л Н У д о 2 0 2 0 р . (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf). Необхідні
документи розміщено як на сайті ЗВО, так і на сторінці профільного факультету і кафедр, вони наявні у вільному
доступі.

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

Цілі та програмні результати навчання ОП загалом ураховують потреби академічного середовища, роботодавців та
студентів. Щоправда, динаміки у формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП не було помічено. На
думку ЕГ, 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 загалом враховує поточний стан та вектори трансформацій ринку праці, специфіку локальних міграційних
трендів, у т.ч. у їх етносоціальному та етнокультурному вимірах. Вона є співставною з аналогічними програмами
сходознавчої спрямованості, які пропонують вітчизняні та закордонні ЗВО (про це йдеться у відомостях
самооцінювання). Однак члени ЕГ отримали лише загальні пояснення щодо запозичення досвіду вказаних
вітчизняних й іноземних ЗВО, а також актуального досвіду, набутого викладачами й студентами під час стажувань і
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
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Заявлені результати навчання загалом відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
рівня. ОП дає можливість досягнення результатів навчання, проте рекомендуємо привести їх у повну відповідність до
Стандарту зі спеціальності 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

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 « Японська мова і література» засвідчує, що її обсяг загалом та на рівні окремих ОК у
кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня. Освітня програма, подана на акредитацію,
створювалася за відсутності стандарту на базі методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти
(наказ МОН №600 від 01.06.2016 р.). Стосовно необхідності напрацювання проєкту ОП 2020 року, узгодженого з
вимогами освітнього стандарту, затвердженого 20.06.2019 року, проектна група зазначила у «Зауваженнях до звіту
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми»: «Проект ОП 2020 досі не затверджений, перебуває у
фазі розробки». На сайті досі немає проєкту цієї ОП (2020-го року). Це 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

ОП загалом має чітку структуру, ОК складають пов’язану систему та переважно дозволяють досягти заявлених цілей
та ПРН. ОП складається з ОК нормативного та вибіркового блоку, що відповідає вимогам Положення «Про
організацію освітнього процесу в ЛНУ. 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.
Помітними також є проблеми у відповідності деяких програмних компетентностей освітнім компонентам, що
наводить на думку про дещо формальний підхід у підготовці ОП. Зокрема, ПП01.1.09 Педагогічна практика, яку
студенти «проходять на базі загальноосвітніх шкіл і гімназій м. Львова на посадах вчителів української мови та
літератури», забезпечує такі фахові компетентності, як ФК 8 «Здатність вільно вести бесіду японською мовою на різні
теми в офіційному, неофіційному та нейтральному регістрах спілкування; реферувати та анотувати тексти;
граматично й орфографічно правильно, стилістично витримано писати», ФК18 «Здатність визначати тип тексту і
формувати переклад за його закономірностями». ЗК 13 «Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності» забезпечується майже усіма без
винятку компонентами ОП, що викликає чималі сумніви. У пункті 5 ОП «Матриця забезпечення програмних
результатів навчання компонентами освітньої програми» фіксуємо аналогічний формалізм: ПРН 9 «Використовувати
інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності»
забезпечується усіма ОК, у тому числі ГСЕ01.05 Фізвиховання. У розмові з експертами здобувачі вищої освіти
зазначили, що хотіли б вивчати іноземну (англійську) мову не лише на 1 та 2 курсах. Отже, існує потреба
удосконалити структурно-логічну схему підготовки здобувачів ОП «Японська мова і література» в аспекті
співвідношення основного і вибіркового блоків ОП (це особливо стосується перекладознавчих ОК) та побудови
коректних матриць відповідності ОК з компетентностями і ПРН.

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

Освітні компоненти загалом відповідають спеціалізації 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) ОП
«Японська мова та література». Це підтверджується об’єктами, цілями, методами, методиками та використаними
технологіями в освітній програмі. Усі програмні результати навчання забезпечуються ОК, які включені до обов’язкової
складової програми. Однак на зустрічі з ЕГ студенти відзначили необхідність оновлення ОП сучасними
дисциплінами, пов’язаними з поглибленням філологічних знань у галузі перекладу з/на основну східну мову, а також
методики викладання східної мови. Здобувачі освіти також підкреслили той факт, що музейно-архівна практика, яка
внесена у структуру ОП, проходить н а базі кафедри т а н е м а є прикладного характеру, а педагогічна практика
сконцентрована н а набутті практичних навичок лише однією мовою, - українською. Хоча, як зазначили учасники
фокус-груп, вона може бути розширена шляхом залучення другої, - східної. Вважаємо слушною думку ЕГ про потребу
посилення перекладацького, практичного та методичного векторів ОП (у власне сходознавчому аспекті). Такі зміни
розширять професійні можливості випускників та нададуть їм переваги на ринку освітніх та перекладацьких послуг.
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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

ОП в основному реалізує формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів шляхом вибору ними дисциплін
обсягом 60 кредитів ЄКТС (25% від загального обсягу), що відповідає Закону України «Про вищу освіту». Формування
індивідуальної освітньої траєкторії регламентовано нормативними документами ЗВО. Цикл гуманітарної та
соціально-економічної підготовки вибіркової частини ОП передбачає можливість вільного вибору дисциплін. А в
циклі професійно-практичної підготовки помітне певне обмеження вибірковості: студенти обирають переважно одну
з двох дисциплін, а деякі блоки, як-от ПП 02.02 і ПП 02.06, містять лише одну дисципліну. Хоча у «Зауваженнях до
звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» ЗВО цілком логічно апелює до факту
малокомплектних груп, які навчаються на цій ОП, наголошуючи, що нормативно в ЛНУ врегульована практика
роботи з малокомплектними групами, однак цю організаційну проблему, можливо, було б оптимальніше вирішити,
користуючись каталоговим принципом вільного вибору дисциплін, у т.ч. на інших ОП факультету (наприклад,
сходознавчих) чи й університету загалом. На підставі спілкування зі студентами ЕГ стверджує, що вибір дисциплін
загалом є процедурно коректним, але існують і факти недостатньої поінформованості здобувачів та відсутності
контакту з працівниками деканату. Вартує 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.

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

У навчальному плані практичну підготовку забезпечують 4 практики загальним обсягом 22,5 кредитів ЄКТС, а саме:
лексикографічна практика (без відриву від навчання); музейно-архівна практика (з відривом від навчання);
перекладацька практика (без відриву від навчання); педагогічна практика (з відривом від навчання). Відповідно до
програм практик базами їхнього проходження є кафедра сходознавства, загальноосвітні школи м. Львова, музеї та
архіви регіону. Проте недоліком є те, що всі практики, окрім педагогічної, студенти зазвичай проходять на кафедрі
(про це розповіли здобувачі освіти представникам ЕГ). Здобувачі вищої освіти також зазначають, що музейно-архівна
практика не відповідає їхнім потребам. Натомість представники ЗВО у «Зауваженнях до звіту про результати
акредитаційної експертизи освітньої програми» ЗВО стверджують, що «робота з експонатами Золочівського замку
дозволить студентам ознайомитися з великим багатством творів японського мистецтва, поглибити знання про
культуру Японії». Зазначений факт свідчить про необхідність налагодження ефективнішої комунікації між проектною
групою та здобувачами освіти. Іншою слабкою стороною практичної підготовки на ОП є відсутність педагогічної
практики власне з японської мови (її навіть не передбачає ОП), на відміну від української мови, яка у випадку цієї ОП
не повинна бути визначальною. Зазначені недоліки практичної підготовки, на наш погляд, не сприяють повному
розвитку фахових компетентностей студента, який здобуває спеціальність 035 Філологія за спеціалізацію 035.06
східні мови та літератури (переклад включно) на ОП «Японська мова і література». Рекомендуємо при складанні
програм практик більшою мірою брати до уваги побажання студентів щодо змісту і результатів навчання для
покращення їх практичної підготовки.

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

Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям. Студенти набувають здібностей до креативного мислення, управління інформацією, уміння
формувати власну думку та приймати відповідні рішення, а також уміння працювати в команді, вести переговори та
знаходити спільне рішення, усіляко уникати конфліктних ситуацій.

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

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи) загалом реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для
досягнення цілей та програмних результатів навчання. Водночас погоджуємося з ЕГ, що при укладанні навчального
плану 2016 року не враховано всіх рекомендацій, поданих у листі МОН України № 1/9-126 від 13.03.2015 р., н а який
посилаються в самооцінюванні. Зокрема, не дотримане співвідношення аудиторної роботи до самостійної в основній
східній мові (лише 28,5% відводиться на самостійну роботу) та другій східній мові (26% відводиться на самостійну
роботу). У 3, 4, 5, 7, 8 семестрах порушена рекомендована кількість дисциплін, які можна читати студентам у рамках
одного семестру. Наприклад, у вказаних семестрах викладається по 9 дисциплін при рекомендованому максимумі 8.
Середня кількість годин тижневого навантаження складає 26,5. 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
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Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не передбачається.

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. Дискримінаційні необґрунтовані положення в тексті не виявлено.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують її особливості. Можна констатувати відповідність
визначених умов рівневі початкових (вхідних) компетентностей абітурієнтів, потрібних д л я того, а б и розпочати
навчання на програмі.

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

Усі нормативні документи ЛНУ щодо визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО як державних, так і
закордонних, є чіткими і зрозумілими. Наявні положення ЛНУ щодо переведення, поновлення студентів з інших ЗВО
(чи внутрішнього переведення між програмами, спеціальностями, факультетами), визнання та перезарахування
результатів навчання учасників академічної мобільності, результатів навчання, здобутих в іноземних ЗВО. Практика
застосування вищезгаданих Порядків та Положень під час реалізації даної ОП на момент проведення акредитаційної
експертизи було підтверджено наявними сертифікатами навчання в Університеті Ямагучі (Японія) Дмитрук Анни
(2017-2018 навч. рік) та Максимець Ірини (2018-2019 навч. рік).

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, загалом є доступними й прописаними у
відповідному документі ЛНУ. Практики визнання таких результатів навчання, як було з'ясовано під час зустрічі ЕГ 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

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. Варто
також підкреслити, що під час зустрічі фокус група викладачів згадувала про використання платформи Sanako у
навчальному процесі, котра націлена на формування мовленнєвої компетенції у вивченні японської мови. Водночас у
розмові з ЕГ здобувачі ОП підкреслили, що це устаткування на їхніх заняттях не використовується. Згідно з
відомостями самооцінки, у ЗВО використовуються елементи дистанційного навчання за допомогою платформ Moodle
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та Деканат. Проте при зустрічі з персоналом було виявлено, що навчання за допомогою платформ Moodle та Деканат
у повній мірі не реалізується на цій ОП.

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 п р о навчальні дисципліни (робочі програми т а силабуси) знаходиться у вільному доступі н а сайті
кафедри. Водночас погоджуємося з ЕГ, що не усі курси мають методичний супровід і подекуди хибують списками
достатньо старої літератури, що свідчить про потребу внормувати процедури оновлення навчально-методичних
комплексів. Здобувачі освіти мають змогу ознайомитись з графіком освітнього процесу т а розкладом н а дошці
оголошень та/чи на сайті факультету. Студенти також відзначають постійний зв'язок, відкритість до комунікації та
підтримку з боку викладачів. У той же час фокус група здобувачів зауважила, що на сайті ЗВО навчальні програми
дисциплін т а силабуси з'явилися нещодавно – у березні 2020 року - а д о цього часу інформацію про навчальну
дисципліну можна було отримати лише у відповідного викладача чи звернувшись із проханням у деканат.

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

ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП, що відповідає цілям ОП та дозволяє
студентам отримати серйозне підґрунтя для можливої наукової діяльності в майбутньому. На факультеті існує
студентське наукове товариство, при якому функціонує і гурток сходознавства. Під керівництвом викладачів студенти
пишуть наукові праці, щ о публікуються в університетському збірнику «Vivat academia». Студенти цієї О П беруть
участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з і східних мов, Всеукраїнському конкурсі промов
японською мовою, що свідчить п р о тісну співпрацю здобувачів з науково-педагогічним складом. Окрім того,
викладачі ОП популяризують японську мову, зокрема організували 21-й Всеукраїнський конкурс промов японською
мовою на базі ЛНУ.

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

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) переважно оновлюють зміст освіти на основі
наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Проте варто зазначити, що зміст рекомендованої
літератури навчально-методичного комплексу зосереджений на основному загалі ґрунтовних консервативних джерел
та подекуди не містить актуальних оновлень. Також можна говорити про неналежність 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 нормативних документів ЗВО. ЕГ мала змогу ознайомитися з
чинними договорами про співпрацю та обмін, підписані з Токійським університетом іноземних мов, Університетом
Ямаґучі та Ібарацьким християнським університетом (Японія) (наведені в додатках до Звіту ЕГ), що свідчить про
реалізацію ЛНУ міжнародної співпраці та, відповідно, впровадження програм академічної мобільності. Особливої
уваги заслуговує факт наявної прозорості відбору потенційних кандидатів для стажування у вказаних університетах.

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти загалом є чіткими, зрозумілими,
скерованими на встановлення результатів навчання, оприлюднюються заздалегідь. Однак критерії оцінювання знань
здобувачів містять тільки шкалу оцінювання та не повною мірою дозволяють з'ясувати, наскільки здобувач вищої
освіти зміг досягти запланованих результатів навчання. Крім того, складно констатувати валідність системи
оцінювання здобувачів з огляду на те, що не конкретизовані критерії оцінювання за різними видами робіт у робочих
програмах та силабусах. Низка робочих програм не оновлювалися з 2016 року, зокрема «Вступ до
літературознавства», « Іноземна мова» тощо.

5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)
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Форми атестації здобувачів ОП «Японська мова і література» відповідають вимогам стандарту вищої освіти.

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

У ЛНУ наявні документи, які регулюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що може
виникати в освітньому процесі, однак вони не завжди дають чітку відповідь і стосовно деяких можливих ситуацій не
мають розробленого механізму дій. Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з
питань етики та професійної діяльності» (https://cutt.ly/Zt7Fdh) . Загалом правила проведення контрольних заходів
на ОП є чіткими, зрозумілими та прозорими, контрольні заходи – різними за формою та змістом. ЕГ встановила, що
здобувачі мають достатній рівень обізнаності з порядком оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження. Також студенти підтвердили, що фактів незадоволеності результатами та методами оцінювання чи
випадків оскарження результатів контрольних заходів не було.

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 загалом чіткі та зрозумілі, дотримуються
учасниками освітнього процесу. Заклад вищої освіти використовує відповідні технологічні рішення для перевірки
студентських робіт на плагіат. Рівень популяризації академічної доброчесності на ОП є загалом добрим. Із цією
метою активно проводиться інформаційно-консультаційна робота. Разом з тим, зі слів здобувачів освіти, викладачі
перевіряють на плагіат курсові проекти вибірково і результати повідомляють безпосередньо в день захисту. Це
підтверджено й гарантом ОП, зокрема щодо захисту курсових 12.05.2020 р. Рекомендуємо також доопрацювати
«Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка» (розміщений на сайті
документ складається з однієї сторінки, не має жодної вихідної інформації про його затвердження
(https://is.gd/S5D9aa).

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

Академічна й професійна кваліфікація викладачів ОП є загалом достатньою для забезпечення викладання дисциплін
та досягнення визначених цілей і ПРН. Добір викладачів для ОП здійснюється на підставі окреслених у ній цілей,
методів, програмних результатів. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, фаховість викладачів
визначається фактом проходження ними процедури відбору на заміщення вакантних посад НПП ЛНУ ім. І.Франка,
наявні основні наукові доробки корелюють зі змістом забезпечуваних навчальних дисциплін, щ о відповідає
дотриманню Л Н У принципу fitness f o r purpose. Відгуки здобувачів про професійну кваліфікацію викладачів є
позитивними. Водночас погоджуємося з ЕГ, що Таблиця 2 відомостей про самооцінювання сформована не зовсім
коректно (доповнення її інформацією про приналежність викладача до структурного підрозділу, кваліфікацію та стаж
науково-педагогічної роботи, мабуть, дозволило б увиразнити якісний склад кадрового складу ОП).

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

Конкурсний добір викладачів О П «Японська мова і література» проводиться н а засадах законності т а гласності.
Процедура регулюється відповідним документом ЗВО. Термін дії контракту залежить від наукового й навчально-
методичного доробку та професіоналізму викладачів. Кадрова політика завідувача кафедри загалом скерована на
забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів відповідних навчальних дисциплін. Водночас вона не
завжди враховує результати моніторингу/рейтингування викладачів ЗВО здобувачами ОП (ЕГ стверджує, що, за
словами академічної спільноти ЛНУ, ці результати є доступними лише для внутрішнього користування).

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

ЗВО достатньою мірою реалізує можливості залучення роботодавців до освітнього процесу на ОП. Під час проведення
зустрічей із фокус-групою ЕГ підтвердила зазначену у відомостях самооцінювання інформацію щодо залучення
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роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу (вона повною мірою відбиває діяльність ЛНУ й кафедри
сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича в цьому напрямку). П і д ч а с робочої зустрічі представники
роботодавців теж підтвердили свою участь в організації та реалізації освітнього процесу. Хоча варто зазначити, що
проголошена діяльність з присутніми представниками щодо даної О П була офіційно започаткована лише з цього
року лише з перекладацьким агенством «Марінтер».

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 цій ОП були підтверджені членами ЕГ під час проведення зустрічей із фокус-групами. Прикладом такого
залучення є перебування на постійній основі представника Токійського університету іноземних мов Гара Масакі.
Вважаємо, що проведення зустрічей та майстер-класів, зазначених у відомостях самооцінювання та у стрічці новин
кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича, не може трактуватися як залучення саме до аудиторних
занять, хоч і сприяє якісній реалізації засадничих основ ОП.

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

Л Н У сприяє академічно- професійному розвитку викладачів через співпрацю з міжнародними організаціями,
представлену на окремій веб сторінці офіційного сайту т а університетами. На даній О П діє договір про співпрацю з
Токійським університетом міжнародних студій, Університетом Ямагучі, Ібарацьким Християнським Університетом.
Можливості для підвищення професійно-кваліфікаційного рівня кожного викладача визначені й оприлюднені на
сторінці Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У ЗВО існує ефективна система стимулювання розвитку викладацької майстерності, що підтверджено і чинними
документами ЗВО (Положенням про оцінювання роботи т а визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і
педагогічних п р а ц і в н и к і в (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf)), і практикою
заохочень. Описана у відомостях самооцінювання система матеріального і морального заохочення була визнана ЕГ
під час проведення зустрічей з фокус-групами як наявна, чинна та дієва.

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, які використовують для реалізації ОП, перебувають на належному рівні. Вони разом із
навчально-методичним забезпеченням ОП сприяють досягненню цілей та програмних результатів навчання.
Експерти відзначили наявність окремої секції бібліотеки, яка знаходиться на факультеті та містить фахову літературу.
Важливо, що студенти цієї ОП мають змогу ознайомлюватися з науковими сходознавчими статтями у журналах із
вільним онлайн-доступом. Як засвідчили на зустрічах із ЕГ здобувачі та викладачі, у навчальному процесі активно
застосовуються технічні засоби. Єдиний негативний факт – Олена Горошкевич зазначила, що ліцензійне програмне
устаткування Sanako є застарілим та фактично не використовується.

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

Під час зустрічей зі студентами та викладачами з’ясовано, що заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, добрим є рівень електронного обслуговування в Науковій
бібліотеці. Для виявлення наявних проблем, з якими зіштовхуються студенти, Центром моніторингу регулярно
проводяться опитування для оперативного вирішення труднощів. 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 у межах освітньої програми. 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
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Факти підтверджують належний рівень роботи ЗВО щодо забезпечення добрих умов для життя та здоров’я здобувачів
вищої освіти, сприяє задоволенню їхніх потреб та інтересів. Працює медичний пункт для надання допомоги. Щороку
студенти проходять плановий медичний огляд у студентській поліклініці. Також в університеті працює Психологічна
служба, куди можуть звертатись студенти для набуття нових навичок, комунікації та інше. Освітнє середовище є
абсолютно безпечним для життя і здоров’я та задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти.

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

ЛНУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти. Деканатом налагоджено ефективну систему комунікації. Є електронний розклад на сайті, функціонує система
«Деканат», освітнє середовище Moodle, студентський уряд і профком, Психологічна служба університету тощо.Через
самоврядні органи студенти мають змогу висловлювати свої пропозиції та ідеї. Однак у ході спілкування зі студентами
ЕГ виявила, щ о деканат т а представники ректорату зустрічаються з і студентами у визначені години (а це не дуже
влаштовує здобувачів вищої освіти); звернення д о деканату т а органів студентського самоврядування подекуди
ігноруються. Ці факти свідчать про потребу налагодити чітку взаємодію м і ж кафедрою, деканатом і студентами,
академічними групами в організації навчання і позакласного спілкування.

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

Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти». У
бібліотеці працює людина, яка адаптує літературу д л я людей з вадами зору. Для доступу до аудиторного фонду
закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. 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. Наразі на даній ОП таких студентів немає.

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

Наявні у ЛНУ документи (Статут, Правилами внутрішнього розпорядку, Положення про діяльність Комісії з питань
етики та професійної діяльності), які регулюють політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) загалом відомі здобувачам вищої
освіти та представникам студентського самоврядування. ЕГ встановила, 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 у межах факультету, справа
передається у Комісію з питань етики та професійної 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

У ЗВО розроблено Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка, що регулює права та обов’язки структурних підрозділів. Наявна також низка інших
регламентуючих документів, у яких містяться загальні правила та принципи розробки, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. В університеті створено відповідний підрозділ – Центр забезпечення
якості освіти. Академічний персонал ОП та проєктна група надали експертній групі підтверджувальні документи
(витяги з протоколів) щодо перегляду й удосконалення освітніх програм на філологічному факультеті ЛНУ. Стосовно
факту невідповідності інформації з відомостей самооцінювання про те, що проєкт ОП на наступний навчальний рік (у
цьому випадку 2020-ий) розміщено на сайті філологічного факультету для отримання відгуків та пропозицій усі
зацікавлених сторін (надане покликання не працює), ЗВО надав таке роз’яснення: «Проект ОП 2020 поки не
затверджений, і в остаточній версії, яку найближчим часом вивісимо на сайт, врахуємо побажання стейкхолдерів».

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

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 реалізується через «Положення про
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Студентське самоврядування»». Центром забезпечення якості освіти ЛНУ за запитом експертів було надано
результати опитування здобувачів вищої освіти, яке відбулося в жовтні – грудні 2019 року, однак його результати
подано узагальнено, п о факультетах. У «Зауваженнях до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої
програми» проектна група ОП зобов’язується ретельніше й постійно працювати над «розробкою анкетування,
проведенням моніторингу та виведенням статистичних даних», обіцяє «планово звітувати керівництву Університету».
Отже, можна констатувати, що в університеті спостерігається тенденція до систематичного моніторингу, у т.ч. ОП
«Японська 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

У результаті опитування фокус-груп ЕГ виявила, що потенційні роботодавці були певною мірою залучені до перегляду
ОП, зокрема шляхом надання рецензій. Ідеться про перекладацькі компанії «Марінтер», «Лінгвістичний центр»,
управління туризму Львівської міської ради, Львівську середню загальноосвітню школу східних м о в т а східних
бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов. Процес залучення роботодавців до перегляду
ОП фактично розпочався у березні 2020 року у вигляді пропозицій розширення переліку вибіркових дисциплін, що
засвідчено витягом з протоколу кафедри. Отже, процес залучення роботодавців до перегляду ОП на кафедрі
започатковано.

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

Загалом ЛНУ вживає заходи для того, щоб розуміти кар'єрні шляхи випускників і використовувати їхній досвід в
освітньому процесі. Зокрема, питаннями збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників займається Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім.
І.Франка. Хоча ЕГ не навела фактів аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників на ОП
«Японська мова і література», однак гарант згадує приклади працевлаштування випускників спеціальності у
Львівській політехніці, у закладах середньої освіти, у перекладацьких та ІТ-компаніях.

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

Чинне у ЛНУ Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://is.gd/wVJUYT), затверджене у
2019 році, свідчить про розпочату в ЛНУ роботу з реагування на виявлені недоліки в ОП або освітній діяльності. На
сайті філологічного факультету подано електронну адресу, на яку пропонується направляти зауваження і пропозиції
зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми. Деканом факультету повідомлено, що надіслані
пропозиції обговорюються, але експертній групі не було надано підтверджень щодо їх документальної фіксації. Для
забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності було запроваджено перевірку робіт на плагіат.
Експертів повідомили, що в ЛНУ укладено угоду з Unicheck, студентам і викладачам надається можливість здійснити
перевірку своїх наукових робіт.

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

У ЛНУ діють Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності, Положення про Центр забезпечення
якості освіти ЛНУ ім. І.Франка, Кодекс академічної доброчесності. Учасники академічної спільноти (менеджмент,
НПП, здобувачі) свідомо дотримуються академічної доброчесності та розуміють цінність і вагомість якості освіти,
проте їхня взаємодія, згідно з твердженням ЕГ, наразі перебуває 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
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освітньої програми

На офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка оприлюднено всі типи внутрішніх (локальних) нормативно-правових
актів, що діють у ЗВО, а також документи, що стосуються організації та забезпечення якості освітнього процесу, прав
та обов’язків академічної спільноти. Наявні у них положення чіткі, зрозумілі та доступні. Під час онлайн інтерв’ю зі
стейкхолдерами ЕГ підтвердила доступність та публічність інформації щодо визначення чітких та зрозумілих правил і
процедур, яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП.

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 проєкт ОП 2020. На сайті університету та кафедри проєкт наразі
відсутній. Надісланий проєкт н е є затвердженим і , ймовірно, б у д е розміщений н а с а й т і д л я ознайомлення
найближчим часом. Для отримання зауважень та пропозицій усі бажаючі можуть писати на вказану на офіційному
сайті поштову скриньку.

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 та 2019 рр. Зовнішні та внутрішні
стейкхолдери обізнані про те, де розміщена ОП і за необхідності мають доступ до неї. На підставі зустрічі із
стейкхолдерами ЕГ встановила, що вони обізнані як щодо її змісту, так і відносно цілей, які задекларовані в окремих
освітніх компонентах ОП.

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
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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
1. Рекомендуємо посилити роботу стосовно регулярної практики перегляду та вдосконалення ОП, активніше
залучаючи при цьому стейкхолдерів. 2. Рекомендуємо конкретизувати формулювання цілей О П з урахуванням
актуальних вимог сучасності в контексті потреб здобувачів як майбутніх фахівців та їх потенційних роботодавців.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1.Рекомендуємо привести структуру і зміст ОП у повну відповідність до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 035
Філологія першого (бакалаврського) рівня освіти, звернувши особливу увагу на «Нормативний зміст підготовки
здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання», а також удосконалити структурно-
логічну схему підготовки здобувачів освіти. 2. Рекомендуємо частково переглянути особливості практичної підготовки
здобувачів, враховуючи їхні побажання, зокрема замінити музейно-архівну практику іншим практичним видом
діяльності (наприклад, пасивною практикою, спрямованою на вдосконалення перекладацької майстерності, чи
практикою, пов'язаною із викладанням основної східної мови у закладах середньої освіти) або ж обрати базами
музейно-архівної практики музеї й архіви Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Закарпатської
областей, що мають фонди східних мов, чи історично пов’язані з подіями політичної та культурної взаємодії Західної
та Східної цивілізацій. 3.Рекомендуємо забезпечити рівномірний розподіл аудиторної та самостійної роботи
відповідно до рекомендацій, наданих у листі МОН України № 1/9126 від 13.03.2015р., в усіх освітніх компонентах ОП.
4. У зв’язку зі складанням ЄВІ з англійської мови для вступу до магістратури, доцільно розглянути можливість
уведення в ОП спеціалізованих англомовних курсів або забезпечити продовження вивчення англійської мови на
старших курсах.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо активізувати практику впровадження набуття здобувачами різних форм неформальної освіти, що
дозволить студентам реалізувати власні траєкторїї навчання як всередині, так і між різними освітніми системами.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендуємо вдосконалити процедуру внутрішнього аудиту змісту освітніх компонентів в контексті їх
відповідності навчальному плану та своєчасного оновлення всіх складників навчально-методичного комплексу з
дисциплін. 2. Рекомендуємо ефективніше використовувати наявні онлайн ресурси як для інформування студентів про
навчальні дисципліни, так і в процесі дистанційного навчання.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендуємо зробити процес оскарження результатів контрольних заходів більш прозорим та доступним для
здобувачів освіти; конкретизувати критерії оцінювання у робочих програмах та силабусах за ОП. 2. Рекомендуємо
доопрацювати Кодекс академічної доброчесності ЛНУ (розміщений на сайті документ складається з однієї сторінки,
не має жодної вихідної інформації про його затвердження).

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендуємо підсилити академічну кваліфікацію НПП шляхом публікацій результатів відповідних наукових
доробків, підготовки дисертацій за профілем ОП. 2. Рекомендуємо переглянути політику оприлюднення підсумків
опитування (анкетування) щодо професійної майстерності викладачів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендуємо ефективніше й систематично використовувати технічні засоби в процесі навчання. 2. Рекомендуємо
налагодити консультативну підтримку здобувачів вищої освіти з боку адміністрації, деканату факультету тощо.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендуємо удосконалити систему моніторингу і систематичного перегляду ОП, нормативно врегулювавши
процедуру врахування зауважень і пропозицій від стейкхолдерів. 2. Рекомендуємо ввести здобувачів вищої освіти та
представників роботодавців у склад проєктної групи ОП з метою більш змістовного їх залучення до процедури
внутрішнього забезпечення якості освіти.

Критерій 9. Прозорість та публічність
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Рекомендуємо заохочувати стейкхолдерів до процесу обговорення освітньої програми, створити можливість
надсилання пропозицій у формі чату та документувати результати у формі звіту про громадське обговорення.

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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