
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 14285 німецька мова і література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

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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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 14285

Назва ОП німецька мова і література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.04 германські мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Головня Алла Василівна, Таценко Наталія Віталіївна, Михнюк Сергій
Вікторович, Чик Денис Чабович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 23.04.2020 р. – 25.04.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/2020-acr-deu.pdf

Програма візиту експертної групи https://lingua.lnu.edu.ua/news/akredytatsiyna-ekspertyza-onlayn-vizyt-
ekspertnoi-hrupy

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Німецька мова і література», її цілі та програмні результати навчання визначаються з
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контекстів. Обсяг ОП загалом та
окремих освітніх компонентів зокрема у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035
Філологія та відповідає стандарту вищої освіти відповідного рівня. Чітка структура ОП передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір навчальних дисциплін у обсязі,
передбаченому законодавством. Студенти мають можливість обирати дисципліни з інших ОП/підрозділів ЗВО. ОП
передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності, а також соціальні навички (soft skills), що відповідають заявленим цілям. Зміст
практик визначається у співпраці зі стейкголдерами. Під час реалізації ОП послідовно дотримуються правила її
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду, визначені ЗВО. Правила прийому є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛНУ ім. Івана Франка.
Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, та в
інформальній і неформальній освіті, також наявні на веб-сайті ЛНУ ім. Івана Франка. Форми та методи викладання і
навчання зі спеціальності враховують студентоцентрований підхід до освітнього процесу, сприяють досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Всі учасники освітнього процесу на ОП мають можливість
реалізовувати свої права щодо участі у наукових дослідженнях, програмах академічної мобільності та долучаються
до міжнародних проєктів. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими й прозорими, доступними
для всіх стейкголдерів. Академічна кваліфікація викладачів на ОП загалом відповідає Ліцензійним умовам
здійснення освітньої діяльності. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, наявна розвинена система
стажувань в освітніх та наукових установах України та зарубіжжя. Фінансові та матеріально-технічні ресурси,
навчально-методичне забезпечення є безоплатними та загалом достатніми для здійснення освітньої діяльності.
Злагоджена взаємодія структурних підрозділів, доступна процедура вирішення конфліктних ситуацій в ЛНУ ім.
Івана Франка слугують створенню та підтримці безпечного освітнього середовища. ЗВО вживає заходів щодо
популяризації академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу. Правила та процедури, що
регулюють права і обов’язки учасників освітнього процесу в ЛНУ ім. Івана Франка, є достатньою мірою прозорими
та зрозумілими для всіх стейкголдерів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Чітко сформульовані та зрозумілі цілі освітньої програми «Німецька мова і література» відповідають місії та
стратегії ЛНУ ім. Івана Франка, визначені з урахуванням позицій і потреб стейкголдерів, враховують досвід і
тенденції розвитку спеціальності та регіонального ринку праці, досвід іноземних освітніх програм. Використання у
навчальному процесі вітчизняних і закордонних науково-методичних здобутків, достатньої кількості обладнання,
доповнення обов’язкових компонентів спеціальності вибірковими, доцільне співвідношення самостійної та
аудиторної роботи сприяє належному опануванню освітніх компонентів та уможливлює досягнення результатів
навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю. Структура ОП передбачає можливість
для формування індивідуальної освітньої траєкторії та набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills). Чіткі, зрозумілі, доступні правила прийому на навчання за ОП підкріплюються упорядкованою,
структурованою, зрозумілою та доступною для здобувачів вищої освіти системою академічної мобільності. У ЗВО
наявні та доступні документи, які регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті. Під час реалізації ОП у ЛНУ ім. Івана Франка дотримуються студентоцентрованого підходу,
принципу академічної свободи та своєчасного інформування здобувачів про освітній процес. Внаслідок високого
рівня інтернаціоналізації діяльності ЗВО здобувачі та викладачі безпосередньо та постійно задіяні в міжнародних
освітніх і академічних програмах. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої
освіти. У ЛНУ ім. Івана Франка визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації ОП.
У ЗВО функціонує потужна система сприяння міжнародному стажуванню, що дозволяє постійно підвищувати як
професійну, так і академічну кваліфікацію викладачів ОП. Психологічний клімат, створений в університеті,
дозволяє студентам якісно та продуктивно навчатися. ЗВО повною мірою оприлюднює інформацію не лише через
сайт університету та сайт факультету іноземних мов, але і через соціальні мережі та месенджери. Права та обов’язки
учасників навчального процесу чітко прописані та регулюються відповідно до позицій, зазначених у документах.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Механізм моніторингу перегляду ОП є недосконалим. Списки рекомендованої літератури в окремих робочих
програмах і силабусах є застарілими. Не документалізовано факти врахування рекомендацій стейкголдерів, зокрема
здобувачів вищої освіти та випускників освітньої програми, щодо удосконалення ОП. У «Тимчасовому положенні
про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. Івана Франка»
незрозумілим є механізм визначення вибіркових дисциплін здобувачем вищої освіти, який із поважної причини
(хвороба, академічна мобільність тощо) вчасно не визначився з вибором. Відсутні належним чином оформлені
результати опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності обсягом освітніх компонентів ОП та їхнім
фактичним навантаженням; не задокументовано, яким чином вони враховані. Частина матеріально-технічного
забезпечення є застарілою та потребує оновлення. Аудиторний фонд університету на ОП потребує розширення,
оскільки студентам доводиться навчатися у дві-три зміни. Рекомендації: ввести здобувачів вищої освіти та

Сторінка 3



представників роботодавців у склад проєктної групи ОП; удосконалити систему моніторингу перегляду ОП,
нормативно врегулювавши процедуру врахування зауважень і пропозицій від стейкголдерів (здобувачів вищої
освіти, роботодавців і випускників); систематично й належним чином документалізувати факти врахування
рекомендацій стейкголдерів щодо вдосконалення ОП, результати всіх опитувань здобувачів вищої освіти; оновити
списки рекомендованої літератури в окремих робочих програмах і силабусах (зокрема, у «Вступі до
літературознавства», «Вступі до мовознавства» тощо); оновити «Тимчасове положення про порядок забезпечення
вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. Івана Франка»; переглянути та затвердити всі
тимчасові положення ЗВО (що функціонують як такі з 2015 та 2016 р.) з метою надання їм статусу постійних;
збільшити кількість кредитів на педагогічну практику; уніфікувати спосіб розміщення робочих програм і силабусів
ОК на сайті факультету іноземних мов, доповнивши наявний каталог вибіркових дисциплін силабусами циклу
гуманітарної та соціально-економічної підготовки та збільшити кількість курсів, представлених в університетському
онлайн середовищі електронного навчання; розробити і затвердити положення, яке б урегульовувало порядок
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів; залучати на постійній основі зовнішніх
екзаменаторів для участі в атестації здобувачів вищої освіти; долучати до проведення аудиторних занять учителів-
практиків із ЗЗСО-партнерів; систематично оновлювати офіційні інформаційні ресурси університету та створити
офіційну сторінку уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції (з відповідними контактами і
формою зворотного зв’язку).

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі освітньої програми «Німецька мова і література», викладені у звіті про самооцінювання та безпосередньо в
освітній програмі, сформульовані чітко та є зрозумілими. Цілі ОП відповідають місії та стратегії Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads /2016/07/2016-
strategy.pdf), зокрема, в частині формування інтелектуальної еліти, носіїв інноваційного потенціалу, підготовки
висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство і держава, участі у міжнародних проєктах і програмах
академічної мобільності науковців, викладачів, студентів, відповідності навчальних програм європейським та
світовим стандартам, а також утвердження у свідомості і почуттях особистості національно-патріотичних цінностей,
переконань та поваги до культурного та історичного минулого України.

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

Роботодавці залучаються до формування цілей та програмних результатів освітньої програми. Зокрема, ЕГ було
надано протокол засідання кафедри німецької філології № 5 від 17.01.2017 р., де на порядку денному було питання
про внесення змін і доповнень до ОП «Німецька мова і література», на яке був запрошений директор СЗШ № 28
Лозенко І.В. На засіданні було обговорено збільшення терміну педагогічної практики, посилення освітніх
компонентів у галузі літературознавства, лінгвокультурології та лінгвокраїнознавства, враховано пропозиції
академічної спільноти з університету Ерлянгена-Нюрнберга (Німеччина) про збільшення аудиторних годин для
вивчення англійської мови. У результаті обговорення в ОП були запроваджені вибіркові освітні компоненти
«Медієвістика», «Літературний вагнеризм» тощо. Також проводилося опитування здобувачів вищої освіти та
випускників програми стосовно змістового наповнення та оптимізації ОП. До прикладу, були враховані побажання
здобувачів вищої освіти щодо збільшення обсягу навчального часу з другої іноземної мови на 7 кредитів,
впроваджено вибіркові курси англійською мовою (2017 р.), у 2018 р. розроблено і впроваджено ОК
«Перекладацький тренінг», у 2019 р. впроваджено нормативну дисципліну «Професійно-орієнтований послідовний
переклад» та виробничу (перекладацьку) практику.

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.
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Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності та ринку праці, галузевого та регіонального контексту (підтверджено наданими ЕГ копіями угод про
співпрацю між Goethe-Institut в Україні та ЛНУ ім. Івана Франка (2011 р., 2019 р.), університетом Ерлянгена-
Нюрнберга та ЛНУ ім. Івана Франка, факультетом іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка та низкою ЗЗСО м. Львова
(Ліцей № 8 Львівської міської ради, Ліцей ім. В. Симоненка Львівської міської ради, Ліцей № 28 Львівської міської
ради, ПЗЗСО «ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ» та ін.), ПП «МСФ Мультиколл», ПП «Туристично-консультаційна агенція
«Лемберг-тур», ТОВ «Агенція іноземних мов Наталії Дячук «РУНА» та ін.). Під час формулювання цілей і
програмних результатів навчання ОП «Німецька мова і література» за спеціальністю 035 «Філологія» було
враховано досвід Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського національного
лінгвістичного університету, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, а також досвід
співпраці з Інститутом германістики університету Ерлянгена-Нюрнберга у рамках інституційного партнерства за
підтримки Німецької служби академічних обмінів (2007-2018 рр.), зокрема у рамках проєкту «Модернізація
програми та змісту підготовки фахівців з німецької мови та літератури в світлі вимог Болонської конвенції». ОП
враховує концепцію підготовки фахівців з германської філології в університеті Ерлянгена-Нюрнберга та
рекомендації керівників проєкту Д. Ніфангера, Ш. Шіргольца щодо формування лінгвістичної, літературознавчої та
дослідницької компетентностей.

4. Освітня програма дозволяє 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 повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Ретельний аналіз звіту про самооцінювання, чинної ОП та проєкту ОП від 2020 р., загальних та фахових
компетентностей освітньої програми, програмних результатів навчання, компонентів ОП, структурно-логічної
схеми, матриць відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми, силабусів навчальних
дисциплін, звітної документації з педагогічної практики, інтерв’ювання студентів виявив, що ОП «Німецька мова і
література» дає можливість досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти для першого
(бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 «Філологія», затвердженого та
введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 869. Утім, недоліком ОП є
застаріла література в окремих робочих програмах та силабусах. Наприклад, базова література робочих програм ОК
«Вступ до літературознавства» та «Вступ до мовознавства» включає підручники та посібники 1947 р., 1979 р., 1967 р.,
1969 р., 1984 р. тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Чітко сформульовані та зрозумілі цілі освітньої програми «Німецька мова і література» відповідають місії та
стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка, визначені з урахуванням позицій та потреб
стейкголдерів, враховують досвід і тенденції розвитку спеціальності та регіонального ринку праці, досвід іноземних
освітніх програм. ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною
спеціальністю.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Оновлення та доповнення складових ОП відбувається систематично з урахуванням позицій усіх заінтересованих
сторін, що було підтверджено наданими доказами і під час зустрічей, проте доцільно було б систематично
документалізувати факти врахування рекомендацій стейкголдерів, зокрема здобувачів вищої освіти та випускників
освітньої програми. Списки рекомендованої літератури в окремих робочих програмах та силабусах варто оновити.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Виявлені недоліки освітньої програми не є суттєвими. Загалом, цілі та завдання ОП «Німецька мова і література» є
взаємообумовленими та відповідними місії та стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка,
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визначені з урахуванням позицій та потреб стейкголдерів, враховують досвід і тенденції розвитку спеціальності та
регіонального ринку праці, досвід іноземних освітніх програм. ОП дозволяє досягти результатів навчання,
визначених Стандартом вищої освіти від 20.06.2019 р. № 869 за відповідною спеціальністю.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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 «Німецька мова і література» виявив, що її обсяг складає 240 кредитів ЄКТС, включаючи
180 кредитів обов’язкових компонентів навчального плану (з урахуванням педагогічної та виробничої
(перекладацької) практик та державних іспитів) та 60 кредитів вибіркових дисциплін. Таким чином, обсяг ОП
загалом та її окремих освітніх компонентів зокрема у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого
(бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 «Філологія» та відповідає Стандарту
вищої освіти відповідного рівня.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналіз ОП підтвердив, що її зміст має чітку структуру: структурно-логічна схема демонструє взаємозв’язок ОК усіх
семестрів навчання. Комплекс загальнонаукових та філологічних дисциплін обов’язкової частини, разом із низкою
вибіркових дисциплін, завданнями яких є поглиблення та розширення предметних знань, є спрямованим на
підготовку бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія». Освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну
взаємопов’язану систему, чітко структуровану за семестрами і роками навчання, та в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання, що визначені освітньою програмою «Німецька мова і
література».

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

Зміст освітньої програми «Німецька мова і література» спеціальності 035 «Філологія» є повністю відповідним своїй
предметній області. Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному /
практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах);
література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна
та масова комунікація в усній і письмовій формі. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні
спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням
письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. Теоретичний
зміст предметної галузі становить систему базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і
понять філології. Теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади досягаються під час формування
загальних та професійних компетентностей.

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

Можливість формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії на ОП передбачена
вибірковими дисциплінами, академічною мобільністю та індивідуальним вибором тематики курсових робіт.
Здобувачам надано право обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС (60) від загального обсягу ОП
(240) для включення до свого індивідуального навчального плану. Пропонується 20 тематичних блоків вибіркових
дисциплін, у кожному з яких подано 2-5 дисциплін на вибір здобувачів. Порядок вибору дисциплін регламентує
«Тимчасове положення про порядок забезпечення вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf). Академічна мобільність регламентована «Тимчасовим положенням про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положенням про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), «Положенням
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про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським
національним університетом імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), «Порядком визнання у Львівському національному університеті імені
Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Здобувачі є достатньо поінформованими про зміст
дисциплін перед вибором, за потреби вони звертаються до деканату за роз’ясненням, кількість додаткових курсів
достатньо велика. На сайті факультету розміщені робочі програми та силабуси навчальних дисциплін. Студенти
мають можливість обирати дисципліни з інших ОП/підрозділів ЗВО. В університеті запроваджено електронний
сервіс реалізації права студентів на вільний вибір дисциплін (https://dekanat.lnu.edu.ua/). Незрозумілим є механізм
визначення вибіркових дисциплін здобувачем вищої освіти, який із поважної причини (хвороба, академічна
мобільність тощо) вчасно не визначився з вибором відповідно до чинного «Тимчасового положення про порядок
забезпечення вибору...»

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ОП «Німецька мова і література» здійснюється на лабораторних і
практичних заняттях у період теоретичного навчання, під час педагогічної практики та виконання бакалаврських
робіт. Педагогічна практика (6 кредитів ЄКТС) у 8 семестрі відбувається у загальноосвітніх закладах міста Львова та
області, де студенти мають змогу здобути компетентності, необхідні для подальшої підготовки фахівців із німецької
мови. Важливою для студентів-філологів є мовна практика, яка здійснюється також через залучення носіїв мови,
академічні обміни в рамках програми Erasmus+, мовні школи, методичні воркшопи тощо. На онлайн зустрічі
роботодавці та студенти висловили необхідність збільшення кількості годин практики на ОП. Практична підготовка
студентів регламентована «Положенням про проведення практик студентів Львівського національного університету
імені Івана Франка». Недоліком практичної підготовки здобувачів вищої освіти є той факт, що цей компонент у ОП
2016 року представлено лише педагогічною практикою (хоча у пункті «Придатність до працевлаштування» ОП
зазначено, що випускники здатні забезпечувати процес міжмовної писемної та усної комунікації на підприємствах
державної та приватної форм власності, у державних установах, міжнародних організаціях, у перекладацьких бюро,
друкованих та електронних засобах масової інформації, у сфері PR, IT-технологій тощо). Слід зауважити, що цей
недолік виправлено в ОП 2019 року та у проєкті ОП, яка вводиться в дію з 1 вересня 2020 р. (ОП «Німецька та
англійська мови і літератури (переклад включно), перша – німецька») – у 8 семестрі введено виробничу
(перекладацьку) практику (3 кредити ЄКТС).

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Аналіз ОП виявив, що формування соціальних навичок у здобувачів вищої освіти, які відповідають заявленій меті та
завданням, передбачено загалом варіативною частиною освітньої програми «Німецька мова і література», зокрема,
такими дисциплінами, як «Комунікативні стратегії усного мовлення», «Риторика», «Практикум з німецького
ділового мовлення», «Риторика», «Спеціальні дискурси: реклама» тощо. Підготовка бакалаврів філології
здійснюється з урахуванням новітніх підходів до навчання, зокрема, участю здобувачів у проєктному навчанні,
презентації проєктів, груповій роботі, участю у конкурсах, гуртках, студентському самоврядуванні, що сприяє
загальній соціалізації в академічному та педагогічному середовищі. Здобувачі проходять педагогічну практику у
загальноосвітніх закладах середньої освіти, де розвивають навички соціальної взаємодії з учнями, майбутніми
колегами та адміністрацією. Соціалізація (набуття soft skills) для бакалаврів філології є важливим аспектом
підготовки та ціллю переважної більшості компонентів ОП, водночас здобувачі розвивають ще й навички
міжкультурної та іншомовної комунікації, що сприяє їхній соціалізації в глобальному просторі.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній.

8. 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.

Аналіз ОП та навчального процесу уможливлює висновок: обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів
(у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та
програмних результатів навчання. Згідно робочих програм (силабусів), співвідношення аудиторної та самостійної
роботи складає від 25%-75% до 35%-65% відповідно. Середнє тижневе аудиторне навантаження складає 30 годин,
аудиторні заняття відбуваються впродовж 5-ти робочих днів. Недоліком є відсутність результатів опитування фокус-
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груп здобувачів щодо задоволеності співвідношенням обсягу окремих ОК та фактичним їх навантаженням.
Рекомендовано проводити регулярний моніторинг фактичного навантаження здобувачів вищої освіти.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

На цій ОП дуальна освіта не застосовується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого рівня
галузі знань за спеціальністю 035 «Філологія» та відповідає Стандарту вищої освіти відповідного рівня. Зміст ОП та
НП має чітку структуру, освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Структура ОП передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії. ОП передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка
дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. ОП передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям, реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Слід оновити «Тимчасове положення про порядок забезпечення вибору…», оскільки незрозумілим є механізм
визначення вибіркових дисциплін здобувачем вищої освіти, який із поважної причини (хвороба, академічна
мобільність тощо) вчасно не визначився з вибором. Варто збільшити кількість кредитів на педагогічну практику.
Недоліком ОП також є відсутність результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності обсягом
освітніх компонентів ОП та їхнім фактичним навантаженням та врахування результатів таких опитувань.
Рекомендовано проводити регулярний моніторинг фактичного навантаження здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОП відповідає вимогам чинного законодавства, а її зміст відзначений чіткою структурою та логічною
обумовленістю порядку вивчення навчальних дисциплін. Освітні компоненти ОП відповідають визначеній
спеціальності та сприяють досягненню програмних результатів навчання. Структура ОП сприяє формуванню
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти та їхній практичній підготовці. Виявлені недоліки не є
суттєвими. Наявність зазначених слабких сторін освітньої програми має стимулювати гаранта ОП, проєктну групу,
адміністрацію факультету та університету до вдосконалення структури та змісту ОП. Загалом структура і зміст
освітньої програми «Німецька мова і література» відповідають визначеному критерію.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Аналіз відомостей про самооцінювання, опитування адміністрації ЗВО та здобувачів вищої освіти, вивчення
підтверджуючих документів, наданих гарантом, дозволяють зробити висновок, що правила прийому на навчання за
освітньою програмою «Німецька мова і література» є чіткими та зрозумілими. Дискримінаційних положень у тексті
«Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка» не виявлено. Правила прийому
оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/). Переліком спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з

Сторінка 8



нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого спеціаліста, для
здобуття освітнього ступеня бакалавра, не передбачено спеціальність 035 «Філологія»
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-03.pdf).

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

Врахування особливостей навчання за освітньою програмою «Німецька мова і література» відображено у переліку
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, необхідних для вступу на ОП: іноземна мова (другий предмет)
та історія України або географія (третій предмет). Слід зазначити, що у порівнянні з 2016 роком вступу у 2020 році
зросли коефіцієнти конкурсних балів з української мови та літератури (з 0,25 до 0,3) та іноземної мови (з 0,25 до
0,5). Разом з тим, для допуску до участі в конкурсі мінімальна кількість балів сертифікатів ЗНО повинна становити
150 балів. На заочну форму навчання прийом не здійснюється.

3. Визначені 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 послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, чітко регламентують внутрішні документи ЛНУ
імені Івана Франка: 1. «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); 2. «Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); 3. «Порядок розгляду заяв про
поновлення до складу студентів та переведення з інших ЗВО у Львівський національний університет імені Івана
Франка» (https://admission2016.lnu.edu.ua/applicants/renewal-and-transfer-process/ - чинний на момент
впровадження ОП у 2016 р.; в 2020 р. чинний інший «Порядок…» - https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf ); 4. «Положення про визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); 5. «Тимчасове положення про
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (п. 1.5) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf).
Університет забезпечує вільний доступ до документів на офіційному веб-сайті. Встановлено, що випадків визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було. Однак, нормативно-правове забезпечення цього процесу, за
необхідності, дозволяє задовольнити права здобувачів вищої освіти на визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, повною мірою.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, регламентуються внутрішніми
документами закладу вищої освіти: 1. «Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). 2. «Положенням про визнання та перезарахування
результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). 3. «Тимчасовим
положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf).
Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти та адміністративного персоналу закладу вищої освіти встановлено,
що практик визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті на ОП «Німецька
мова і література» не було. Однак, чинні внутрішні документи ЗВО дозволяють реалізовувати таку можливу
практику якісно та повною мірою.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чіткість і зрозумілість правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка, які
враховують специфіку освітньої програми «Німецька мова і література». Наявність та доступність документів, які
регламентують визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти: «Положення про
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визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка», «Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з
інших ЗВО у Львівський національний університет імені Івана Франка», «Положення про визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом».
Наявність та доступність документів, які регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
та інформальній освіті: «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»; «Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка».

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Наявність «Тимчасового положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» та «Тимчасового положення про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» (у якості тимчасових функціонують з 2016 року та 2015 року відповідно). Слід переглянути та
затвердити вказані вище положення з метою надання їм статусу постійних. Варто заохочувати студентів до набуття
знань у неформальний та інформальній освіті з подальшим визнанням відповідних результатів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП
«Німецька мова і література» експертна група дійшла висновку, що ОП «Німецька мова і література» за
спеціальністю 035 «Філологія» відповідає рівню В за критерієм 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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.

На ОП практикується поєднання традиційних і сучасних форм та методів навчання і викладання. З традиційних
переважають методи пояснення, лекції, бесіди, дискусії, проблемного викладання, репродуктивний метод тощо.
Студенти також залучаються до проєктної діяльності та проблемно-орієнтованого навчання. Студентоцентрований
підхід є чітко вираженим. На зустрічі зі здобувачами та випускниками ОП підтверджено, що достатній рівень
академічної свободи підтримується більшістю викладачів, студенти не обмежені у проявах свободи слова та
творчості, поширенні знань та інформації, мають можливість навчатися за індивідуальними графіками. На зустрічах
зі здобувачами та випускниками ОП також підтверджено можливість обрання тем курсових робіт або проходження
бази педагогічної практики. Комплексне застосування визначених форм та методів навчання дозволяє забезпечити
досягнення ПРН, які передбачені в ОП. Згідно наданих результатів опитувань студентів 4 курсу денної форми
навчання, ЕГ з’ясувала, що переважну більшість опитаних здобувачів вищої освіти влаштовують методи навчання та
викладання. З початком карантинних обмежень практикується ширше використання створеного у ЗВО онлайн
середовища електронного навчання (http://e-learning.lnu.edu.ua/) на базі платформи для забезпечення
дистанційного навчання Moodle. Під час онлайн бесіди з представником організаційно-методичного центру
електронного навчання Петрівим В.Ф. ЕГ переглянула ОК даної освітньої програми на вказаній платформі й
зауважила необхідність збільшення кількості представлених навчальних дисциплін. На он-лайн зустрічах із
викладачами та студентами з’ясувалося, що в умовах дистанційного навчання викладачі працюють у синхронному
або асинхронному режимі, постійно доповнюють наявні матеріали на особистих сторінках, сайті факультету
іноземних мов (https://lingua.lnu.edu.ua/zavdannya-dlya-studentiv-na-chas-karantynu) та на платформі Moodle, а
також проводять заняття з використанням інших електронних засобів зв’язку, в тому числі й електронної пошти,
соціальних мереж, мобільних додатків, сервісів відео-конференцій.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).
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До всіх освітніх компонентів є робочі програми, у яких міститься інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. До переважної більшості ОК також розроблено силабуси.
Робочі програми та силабуси нормативних і вибіркових ОК розміщено на сайті факультету іноземних мов
(https://lingua.lnu.edu.ua/department/nimetskoji-filolohiji). Викладачі також доводять усю необхідну інформацію
студентам на початку вивчення кожного окремого ОК. Наявний підхід до розміщення інформації здобувачам вищої
освіти потребує уніфікації.

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

Відповідно до наданих доказів, поєднання навчання і дослідження відбувається впродовж усього терміну навчання.
Студенти беруть постійну участь у Міжнародній студентській науковій конференції «Актуальні питання лінгвістики,
світової літератури та художнього перекладу», яка відбувається щороку на факультеті іноземних мов. У конференції
беруть активну участь студенти інших українських і зарубіжних ЗВО. Результати науково-дослідних робіт здобувачів
публікуються у збірниках тез, що видаються даним ЗВО. У рамках міжвузівського наукового семінару «Проблеми
світової літератури» викладачі кафедри світової літератури залучають до наукових досліджень студентів, які
виконують курсові роботи з національних літератур. Також функціонують студентський науковий семінар з
поглибленого дослідження французької літератури «Плеяда-2» та студентський науковий гурток «Наративні
аспекти поетологічного дискурсу».

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

Науково-педагогічні працівники систематично оновлюють зміст освітніх компонентів ОП, відповідно до чинних в
університеті нормативно-правових документів. Як наслідок участі викладачів у програмах Німецької служби
академічних обмінів та семінарах Goethe-Institut в Україні, а також професійної перекладацької діяльності, були
оновлені робочі програми з ОК «Вступ до спеціальності», «Теорія і практика перекладу», «Лінгвокраїнознавство»,
«Методика навчання іноземної мови», розроблені та/або оновлені вибіркові ОК «Аналіз сучасної малої прози»,
«Сучасні методи навчання іноземних мов», «Медієвістика», «Перекладознавчі теорії: історичний огляд», «Основи
лінгвістики тексту», «Аналіз і критика перекладу», підготовлено ряд навчально-методичних посібників. Відповідно
до укладеної угоди з Goethe-Institut в Україні, викладачі кафедри німецької філології імплементують окремі модулі
професійної та практично-зорієнтованої програми «Вчимося навчати німецької» (DLL) у навчальний процес. Під
час ознайомлення з відомостями про самооцінювання, матеріалами на сайті факультету іноземних мов,
додатковими доказами, онлайн зустрічей із викладачами та випускниками ОП, було встановлено, що науково-
педагогічні працівники постійно враховують тенденції розвитку спеціальності під час оновлення змісту ОК, що дає
можливість підготувати конкурентоспроможних фахівців.

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

ЗВО активно провадить політику щодо інтернаціоналізації діяльності завдяки сформованій системі міжнародної
академічної мобільності викладачів і студентів. Відповідно до чинної «Стратегії міжнародної діяльності Львівського
національного університету імені Івана Франка» (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf) одним із основних напрямів і завдань
міжнародної діяльності є сприяння зростанню участі студентів і викладачів у програмах академічного обміну.
Експертній групі було надано копії свідоцтв, сертифікатів та інших форм підтверджень участі викладачів і
здобувачів вищої освіти у міжнародних програмах обміну, зокрема Erasmus+, стипендійних програмах Фонду Ганса
Зайделя, а також у семінарах, організованих такими міжнародними освітніми та академічними інституціями в
Україні, як Німецька служба академічних обмінів, Goethe-Institut в Україні тощо. Під час онлайн зустрічей із
експертами викладачі та студенти окремо зупинялися на окресленні імплементації досвіду, здобутому внаслідок
таких практик.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Навчання і викладання на ОП здійснюється на високому науковому та методичному рівнях та забезпечує
формування системи передбачених програмою компетентностей. Під час реалізації ОП у ЗВО дотримуються
студентоцентрованого підходу, принципу академічної свободи та своєчасного інформування здобувачів про освітній
процес. Перегляд та оновлення змістового наповнення ОК відбувається періодично та з врахуванням тенденцій
розвитку спеціальності. Внаслідок високого рівня інтернаціоналізації діяльності закладу вищої освіти здобувачі та
викладачі безпосередньо та постійно задіяні в міжнародних освітніх і академічних програмах.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Експертною групою рекомендовано інтенсифікувати наукову-дослідну роботу студентів, зокрема через публікаційну
активність і розширення форм їхньої співучасті в науковій роботі викладачів із урахуванням особливостей
спеціальності. Варто уніфікувати спосіб розміщення робочих програм і силабусів ОК на сайті факультету іноземних
мов, доповнивши наявний каталог вибіркових дисциплін силабусами циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки та збільшити кількість курсів, представлених в університетському онлайн середовищі електронного
навчання.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Процес реалізації ОП загалом відповідає вимогам Критерію. Окремі недоліки не є системними і можуть бути
виправлені в робочому порядку.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Аналіз відомостей про самооцінювання, офіційного веб-сайту ЛНУ імені Івана Франка, веб-сайту факультету
іноземних мов, інтерв’ювання фокус-груп дозволяє зробити ряд висновків: 1. «Положення про організацію
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (розділ 7) передбачає
організацію, планування та проведення контрольних заходів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 2. Документом, який регламентує чіткість та зрозумілість форм
контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, є «Положення про
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). 3. Онлайн
зустріч із фокус-групою здобувачів вищої освіти показала, що останні знають про те, які форми контрольних заходів
та методи оцінювання використовуються для кожної дисципліни; викладачі на початку вивчення дисциплін
інформують студентів щодо контрольних заходів. Також студенти повідомили, що викладачі оцінюють їх достатньо
прозоро і вичерпно, чітко обґрунтовуючи ту чи іншу оцінку. Відповідно до наданих ЕГ результатів опитування від
05.02.2020 р., здобувачі вищої освіти задоволені об’єктивністю оцінювання, підсумковими формами контролю (на
заліку чи іспиті) та формами поточного і проміжного контролю знань. Окрім того, інформація про контрольні
заходи та методи оцінювання доступна у силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін, які оприлюднені
на офіційній веб-сторінці факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка (https://lingua.lnu.edu.ua/robochi-
prohramy-navchal-nykh-dystsyplin https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-nimetska-mova-ta-
literatura).

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти (Наказ МОН України № 869 від 20.06.19 р.) атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
атестаційного екзамену. Оскільки Стандарту вищої освіти на момент запровадження програми ще не було
затверджено, форма атестації здобувачів вищої освіти здійснюється у формі державних іспитів з німецької мови,
англійської мови та національної літератури (що загалом відповідає формі атестації, запропонованій у Стандарті). У
проєкті ОП 2020 р. запроваджено єдиний атестаційний іспит.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
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процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Основними документами, які регламентують правила проведення контрольних заходів у ЛНУ імені Івана Франка, є
«Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та
«Положення про організацію освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) у розділі 7 «Організація, планування та проведення контрольних заходів». Онлайн зустріч із
фокус-групою здобувачів вищої освіти продемонструвала, що останні обізнані з правилами проведення контрольних
заходів та порядком оскарження контрольних заходів і врегулювання конфліктів ad hoc на рівні відповідної кафедри
та деканату факультету іноземних мов. Також студенти повідомили, що, у разі виникнення конфліктних ситуацій,
вони можуть звернутися до студентського профкому та на гарячу лінію з питань запобігання та протидії корупції,
яка функціонує постійно. Згідно з результатами онлайн зустрічі зі здобувачів вищої освіти, випадків виникнення та
врегулювання конфліктних ситуацій на ОП «Німецька мова і література» не було. Варто зазначити й те, що за
результатами опитування від 05.02.2020 р., які були надані ЕГ, здобувачі вищої освіти дали високу оцінку
можливості оскарження результатів оцінювання. Окрім того, у закладі вищої освіти функціонує Комісія з питань
етики та професійної діяльності (https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), до завдань якої належить
врегулювання конфліктних ситуацій в університеті. Повторне вивчення навчальних дисциплін здобувачами вищої
освіти регламентує «Порядок повторного вивчення окремих дисциплін» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf).

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками 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.

Аналіз відомостей про самооцінювання, фокус-групи з адміністрацією та здобувачами вищої освіти, перегляд
підтверджуючих документів дозволяють зробити наступні висновки: 1. Політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка регламентуються «Положенням про забезпечення академічної
доброчесності у Львівському національному університеті ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та Кодексом академічної доброчесності Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx ). 2. Розмова зі здобувачами вищої освіти під час онлайн
зустрічі щодо розуміння поняття «академічна доброчесність» показала, що вони мають достатній рівень обізнаності
з цього питання. 3. Одним із методів популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти є
проведення тижня академічної доброчесності (https://profkom.lnu.edu.ua/archives/1770). Також для студентів
першого курсу проводяться дні (тижні) академічної доброчесності. 4. У силабусах навчальних дисциплін ОП
описано процедури і стягнення у випадку виявлення порушень академічної доброчесності. 5. Для перевірки
письмових робіт (курсових проєктів) на наявність академічного плагіату використовується безкоштовне програмне
забезпечення (програма «Unichek»). Окрім того, здобувачі повідомили і про те, що попередню перевірку робіт щодо
наявності порушень академічної доброчесності здійснює безпосередньо науковий керівник.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту
зокрема та освітньої програми загалом, а також оприлюднюються заздалегідь – на початку вивчення навчальних
дисциплін. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам Стандарту вищої освіти. Визначено чіткі і
зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Вони
дозволяють забезпечити об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їхнього повторного
проходження, та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. У ЛНУ імені Івана Франка
визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно
дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Популяризація
академічної доброчесності у закладі вищої освіти реалізується шляхом проведення тижнів (днів) академічної
доброчесності. Керівники курсових робіт здобувачів вищої освіти безпосередньо перевіряють роботи щодо
запобігання академічній недоброчесності на всіх етапах виконання, що встановлено у процесі інтерв’ювання
здобувачів вищої освіти ОП “Німецька мова і література”. До технологічних рішень, як інструменту протидії
порушенням академічної доброчесності у ЗВО, належить використання програми «Unichek» на безоплатній основі.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

На основі аналізу відповідності ОП критерію 5 експертна група вважає необхідним надати наступні рекомендації
щодо вдосконалення ОП: розширити політику популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої
освіти ОП «Німецька мова і література» шляхом використання зовнішніх ресурсів (відкритих освітніх онлайн
платформ, наприклад, EdEra, Prometheus, ВУМ тощо), які дозволять, по-перше, підвищити рівень обізнаності
здобувачів у питаннях академічної доброчесності та, по-друге, сприятимуть набуттю знань у неформальній освіті. З
метою уникнення випадків апеляції результатів контролю знань ad hoc, ЕГ рекомендує ЗВО розробити і затвердити
положення, яке б урегульовувало порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів.
Рекомендовано на постійній основі залучати зовнішніх екзаменаторів (представників інших ЗВО) для участі в
атестації здобувачів вищої освіти, що дозволить підвищити об’єктивність оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП
«Німецька мова і література» у контексті критерію 5, експертна група дійшла висновку, що ОП «Німецька мова і
література» за спеціальністю 035 «Філологія» відповідає рівню В за критерієм 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Реалізація ОП забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедр німецької філології, англійської
філології, класичної філології, міжкультурної комунікації та перекладу, світової літератури та інших. У відповідь на
додатковий запит ЕГ ЗВО надав доповнену та уточнену таблицю про кваліфікацію викладачів. Аналіз відомостей
про самооцінювання, доповненої таблиці, інших доказів (включно із наданими підтвердженнями про стажування у
зарубіжних ЗВО), відомостей про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/advanced-training/), свідчить про відповідність академічної та професійної кваліфікації
викладачів до реалізації ОП та забезпечене досягнення визначених даною ОП цілей та програмних результатів
навчання.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

ЕГ проаналізувала внутрішні документи, які регламентують конкурсний добір викладачів, насамперед «Порядок
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf). Процедура конкурсного відбору викладачів на заміщення вакантних посад є прозорою, зорієнтованою на
оцінку професіоналізму та викладацьких якостей претендентів. Для конкурсного добору створюються конкурсні
комісії, які здійснюють перевірку відповідності поданих претендентами документів до вимог, встановлених до
науково-педагогічних працівників законами України про освіту, чинними Ліцензійними умовами, Статутом
університету, вимогами конкурсу і зазначеним положенням. Претенденти на вакантні посади асистента або
викладача проводять відкриті практичні, семінарські або лабораторні заняття; на посади доцента, старшого
викладача – відкриті лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Попереднє обговорення
професійної кваліфікації претендентів у їхній присутності відбувається на засіданні кафедри. Затверджені таємним
голосуванням висновки обговорення передаються на розгляд відповідної конкурсної комісії. Відповідна інформація
про процедури конкурсного добору розміщена на сайті університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/personnel/). Відповідно до чинного «Положення про оцінювання роботи та визначення
рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) інформація щодо рейтингування викладачів може також враховуватися під
час їх участі в конкурсі на заміщення вакантних посад і прийняття рішення щодо продовження (або визначення
терміну) трудових відносин. Для підвищення об’єктивності конкурсного добору ЕГ запропоновано також
ураховувати результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти щодо професіоналізму викладачів і
ефективності методів їхнього викладання. ЗВО надав необхідні докази про започатковану системну практику таких
опитувань.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

ЗВО надав необхідні докази, які підтверджують участь роботодавців у організації та реалізації освітнього процесу
(зокрема витяг із інформаційно-аналітичної бази працедавців, із якими співпрацює кафедра німецької філології).
Під час онлайн зустрічі з роботодавцями, які залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП (Лозенко
І.В., директор ліцею № 28 Львівської міської ради; Ерстенюк М.І., директор ліцею № 8 Львівської міської ради;
Дячук Н.О., директор Агенції іноземних мов «Руна»; Рущак Дм.В., співзасновник аутсорсингової компанії «МСФ
Мультиколл») було підтверджено залучення роботодавців до освітнього процесу, їхню постійну зацікавленість у
працевлаштуванні випускників ОП. Директори ліцеїв із поглибленим вивченням німецької мови підтвердили
проведення виробничої практики на базі своїх ЗЗСО, свою задоволеність достатнім рівнем підготовки студентів і
наявність постійного діалогу з кафедрою німецької філології з метою покращення практичної складової ОП. Надані
документи (відгуки від роботодавців), додаткові докази та онлайн зустрічі підтверджують наявність широкого кола
постійних і потенційних роботодавців із різних сфер ринку праці, які систематично співпрацюють із кафедрою
німецької філології.

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

Відповідно до інформації, яку ЕГ отримала під час онлайн експертизи від гаранта, з’ясовано, що на ОП до
викладання постійно залучені лектори Німецької служби академічних обмінів: М. Бек (2013-2018 рр.), К. Компе (з
2018 р.), а також запрошуються для лекційних виступів професори з ФРН, Австрії, Польщі. Окремі викладачі
кафедри німецької філології – відомі фахівці-практики в галузі перекладу, зокрема Х.Я. Назаркевич (художній
переклад), Г.Ф. Котовські (фаховий письмовий та усний переклад), Ю.Р. Теребушко (синхронний та симультанний
переклад), О.М. Шаряк (гід-перекладач). ЕГ проаналізувала також матеріали Відділу розвитку кар’єри та співпраці з
бізнесом, який функціонує для сприяння студентам та випускникам ОП у працевлаштуванні та адаптації їх до
практичної діяльності, підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та систематично організовує
заходи, пов’язані з потенційним працевлаштуванням студентів та випускників (https://work.lnu.edu.ua/arhive/).
Позитивним прикладом співпраці даного структурного підрозділу та кафедри німецької філології є німецько-
українські дискусії «Розмова про кар’єру» у рамках проєкту «Асоціація випускників ВНЗ Німеччини та України»,
який було організовано ЛНУ імені Івана Франка та Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (ФРН) у 2018
р.

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

У ЗВО налагоджено систему сприяння міжнародному стажуванню викладачів, як наслідок реалізації угод і договорів
відповідно до програм академічної мобільності (https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-
agreements/). ЕГ було надано підтверджуючі докази про проходження стажування за програмами Німецької служби
академічних обмінів (DAAD), Фонду Ганса Зайделя, Erasmus+ та ін. науково-педагогічних працівників Віталіш Л.П.
(2017 р.), Димчевської Н.В. (2018 р.), Крайник О.В. (2019 р.), Максимчука Б.В. (2016 р., 2017 р., 2019 р.), Микитюк
Ю.В. (2016 р.), Назаркевич Х.Я. (2017-2019 рр.), Пица Т.Б. (2017-2018 рр.), Шаряк О.М. (2017-2018 рр.), Яремко М.В.
(2017 р., 2019 р.) та ін. Викладачі також проходять планове підвищення кваліфікації в інших ЗВО та академічних
інституціях м. Львова. Організацію та координацію підвищення кваліфікації та стажування викладачів здійснює
Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки (з грудня 2019 р. система професійного розвитку
регламентується новим «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників…» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Також в
університеті постійно для викладачів проводять фахові конференції, семінари, круглі столи, безкоштовні
університетські курси з цифрової грамотності тощо. У співпраці з Goethe-Institut в Україні у ЗВО постійно
відбуваються науково-методичні семінари та інші заходи Центру німецької мови (https://slz.org.ua/ua/network/lviv).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час онлайн зустрічей викладачі та представники адміністративного персоналу підтвердили дієвість програм для
мотивації професійного розвитку, які регламентуються «Положенням про преміювання працівників, аспірантів і
студентів Університету за наукові здобутки (Нова редакція)» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf) та «Положенням про мотиваційний фонд Львівського національного
університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).
Відповідно до «Положення про преміювання…» викладачі преміюються за успішний захист докторських дисертацій,
науковим керівникам аспірантів, які вчасно захистили кандидатські дисертації, за опубліковані монографії у
провідних наукових видавництвах і статті у періодичних наукових часописах з імпакт-фактором, за наукове
керівництво студентами, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт тощо. Положення
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про мотиваційний фонд визначає механізм формування та використання коштів, що спрямовуються як на розвиток
факультетів, так і на матеріальне стимулювання працівників: преміювання за високі досягнення у науковій роботі,
впровадження нових методів і форм навчання, розробку англомовних навчальних курсів тощо (як додатковий доказ
ЕГ було надано скан-копію наказу університету № 2226 від 12.06.2019 р. про преміювання науково-педагогічних
працівників).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У ЗВО функціонує потужна система сприяння міжнародному стажуванню, що дозволяє постійно підвищувати як
професійну, так і академічну кваліфікацію викладачів ОП. Роботодавці та експерти систематично проводять
теоретичні і практичні заняття та залучені до освітнього процесу. У ЗВО наявна нормативно-правова база, яка
регламентує стимулювання і розвиток професійних компетентностей викладачів, а також матеріально заохочує
науково-педагогічних працівників університету, які постійно вдосконалюють свою викладацьку майстерність,
активно працюють над науковими дослідженнями, в тому числі й у якості керівників студентських наукових робіт.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Було б слушно враховувати під час процедур конкурсного добору результати анонімного опитування здобувачів
вищої освіти щодо професіоналізму викладачів і ефективності методів їхнього викладання. Було б доречним
долучати до проведення аудиторних занять учителів-практиків із ЗЗСО-партнерів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає цілям ОП та дозволяє досягти цілей програми та
програмних результатів навчання. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, зрозумілими та
забезпечують необхідний рівень професіоналізму. До занять залучені роботодавці та професіонали в галузі.
Викладачі ОП постійно підвищують професійний рівень через участь в міжнародних програмах мобільності. У ЗВО
системно підтримується та стимулюється професійний розвиток викладачів. Окремі недоліки є несуттєвими та не
впливають на якість реалізації ОП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Матеріально-технічні ресурси загалом забезпечують досягнення цілей та очікуваних результатів навчання за ОП:
здобувачі вищої освіти користуються спільним аудиторним фондом факультету іноземних мов, до якого належать
40 навчальних приміщень загальною площею 1484 кв.м. Навчальний процес забезпечується 10 аудиторіями зі
стаціонарним і мобільним мультимедійним обладнанням, фонетичною лабораторією, спеціалізованою аудиторією
синхронного перекладу, забезпеченою ліцензійним програмним забезпеченням Nibelung, конференційною залою
(відповідно до інформації, отриманої з наданих експертам відеоматеріалів, та підтвердженої на онлайн зустрічах
гарантами). У кожній з аудиторій забезпечений вільний і безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi. Усе зазначене
обладнання на належному рівні забезпечує проведення занять із дисциплін, передбачених ОП. Однак, зазначена
кількість навчальних приміщень не є достатньою, оскільки студенти змушені навчатися у 2-3 зміни, що є частим
наріканням з боку здобувачів (переважна більшість опитаних здобувачів незадоволена таким графіком навчання,
що було також підтверджено на онлайн зустрічі). Можливості реалізації ОП задовольняються наявністю значної
кількості техніки, хоча певна її частина є застарілою та потребує оновлення (також підтверджено результатами
опитування здобувачів). На факультеті є копіювальний центр, у якому студенти за власний кошт мають можливість
доступу до копіювального обладнання. В університеті функціонує Наукова бібліотека, яка надає студентам і
викладачам доступ до бібліотечних фондів (понад 3 млн. книг) і власних інформаційних ресурсів, забезпечує
безоплатний доступ студентів і викладачів до електронних баз даних наукової періодики Scopus і Web of Science,
активно розвиває спектр інформаційних послуг. Належно облаштовані база спортивного комплексу та гуртожитки
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університету, у яких місця загального користування обладнані камерами відеонагляду для безпеки мешканців.
Фінансування ОП відбувається за рахунок коштів державного бюджету, однак для забезпечення належного рівня
матеріально-технічного забезпечення факультет іноземних мов працює з партнерами у напрямку технічного
співробітництва. Кафедра німецької філології активно поповнює свої матеріально-технічні ресурси за рахунок
безоплатної допомоги своїх партнерів, зокрема, найбільш активним партнером є Goethe-Institut в Україні
(підтверджено відповідною угодою про співпрацю та документом про передачу матеріально-технічних засобів).

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

Доступ здобувачів вищої освіти та викладачів до всіх об’єктів інфраструктури університету та інформаційних
ресурсів здійснюється на безоплатній основі: до мережі Wi-Fi, бібліотечного фонду, спеціалізованих обладнаних
аудиторій і лабораторій, програмного забезпечення, інформаційної системи «Деканат» (https://dekanat.lnu.edu.ua/)
(інформація була підтверджена під час онлайн зустрічей зі студентами, допоміжним персоналом і викладачами).
Також університет надає певні додаткові платні послуги (проживання у гуртожитках, окремі послуги Наукової
бібліотеки тощо), інформація про які зазначена на відповідному сайті (http://paidservices.lnu.edu.ua/).

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

З огляду на проведений аналіз відомостей самооцінювання, веб-сайту університету, представництв університетських
підрозділів у соціальних мережах, додатково наданих доказів і онлайн бесід з фокус-групами, ЕГ дійшла висновку,
що освітнє середовище в університеті є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти за ОП та в цілому
дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси, зокрема: 1. Навчальні приміщення відповідають нормам безпеки та
охорони праці (відповідно до наданих фото- та відео-доказів). 2. В університеті функціонує Психологічна служба,
яка на анонімній і безоплатній основі надає необхідну консультативну допомогу учасникам освітнього процесу. 3.
Центр культури та дозвілля сприяє реалізації інтересів та захоплень студентів. 4. Спорткомплекс дозволяє
займатися фізичним розвитком здобувачам вищої освіти за ОП; 5. Органи студентського самоврядування беруть
активну участь у створенні безпечного освітнього середовища. 6. Перед введенням карантину університетом було
виділено приміщення для створення студентського простору, покликаного забезпечувати розвиток і задоволення
потреб та інтересів студентів. 7. Умови проживання студентів у гуртожитках є задовільними, що сприяє
підтриманню належного психологічного стану студентів. З ініціативи органів студентського самоврядування
нещодавно була реалізована можливість транспортування студентів університетським автобусом із віддалених
гуртожитків. 8. В університеті функціонує інститут кураторства (порадників), що також допомагає вирішенню
проблем і реалізації ініціатив студентів. 9. У інфраструктурі університету є 6 доступних для студентів унікальних
музеїв і ботанічний сад. 10. В університеті існує низка громадських організацій, діяльність яких також спрямована
на реалізацію інтересів і потреб студентів (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/). Як підтверджують
результати анонімних опитувань здобувачів і онлайн зустрічі з усіма стейкголдерами, взаємовідносини студентів і
викладачів побудовані на принципах взаємоповаги та конструктивного діалогу, що засновані на цінностях
академічної культури.

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

Університет створює умови для забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП. Забезпечення різного роду підтримки
здійснюється завдяки належній організації якості навчання, викладання, роботи адміністративних і допоміжних
підрозділів. Освітня та організаційна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до чинного
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка».
Інформаційна підтримка здобувачів здійснюється систематично, головним чином, через офіційні веб-сайти
університету та факультету іноземних мов, інформаційну систему «Деканат», а також через представництва
факультету, кафедри німецької філології, допоміжних підрозділів (наприклад, сторінка студентського відділу
університету у Facebook https://www.facebook.com/StudViddilLNU/?ref=br_rs), органів студентського
самоврядування у соціальних мережах і месенджерах (наприклад, Telegram-канал студентського профбюро
факультету INMOV.info (https://t.me/inmovinfolnu)). Консультативна підтримка забезпечується відповідальними
особами на кафедрі та у деканаті, Психологічною службою університету, а також органами студентського
самоврядування та студентським відділом як окремим структурним підрозділом, який координує процедури
призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. Під час онлайн зустрічей ЕГ з’ясувала, що значну
підтримку, зокрема і соціальну, для здобувачів надає насамперед Первинна профспілкова організація студентів. В
університеті проводяться Дні відкритих дверей та ярмарки вакансій, у рамках яких студенти можуть також отримати
консультативну та інформаційну підтримку.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

На зустрічах з учасниками фокус-груп не було наведено інформації про здобувачів із особливими потребами на ОП.
Попри це, аналіз наданих доказів і проведені онлайн зустрічі засвідчують те, що в університеті створено достатні
умови для осіб із особливими освітніми потребами: 1. У приміщенні університету наявні ліфти, мобільні пандуси для
входу, в’їзду осіб з обмеженою рухливістю (відповідно до наведених фотодоказів). 2. Функціонує кабінет
психологічної допомоги. 3. Надано можливість використовувати дистанційні технології (наприклад, навчання через
освітнє середовище Moodle). 4. Вибудована система надання індивідуального графіка навчання студентам, які цього
потребують. 5. Підтримка студентів-сиріт, здобувачів з інвалідністю, студентів, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишилися без батьків, здобувачів з інвалідністю І, ІІ групи (наприклад, університет звільняє від оплати за
проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до цих категорій). 6. В університеті створено систему соціальних
стипендій (https://studviddil.lnu.edu.ua/sotsial-ni-stypendii/). 7. Існує процедура переривання навчання та надання
академічних відпусток (https://studviddil.lnu.edu.ua/poriadok-vidrakhuvannia-pereryvannia-navchannia-ponovlennia-i-
perevedennia-nadannia-akademichnoi-vidpustky/). 8. У Науковій бібліотеці університету для підтримки осіб з вадами
зору працює спеціальний інженер, який створює тексти для незрячих та для осіб з частковою втратою зору. Наразі
було створено понад 30 000 таких документів. Для студентів з вадами опорно-рухової системи обладнане спеціальне
приміщення на першому поверсі, наразі тривають роботи із забезпечення доступу; головна перешкода технічним
роботам – статус пам’ятки архітектури (відповідно до інформації, наданої під час онлайн зустрічі директором
Наукової бібліотеки Кметем В.Ф.). 9. В університеті функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти, який
поширює принципи інклюзивної освіти в академічному середовищі, координує зусилля адміністрації, органів
студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення освітніх потреб студентів з
особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Після проведення онлайн співбесід з учасниками фокус-груп ЕГ дійшла висновку, що найбільш розповсюдженою є
практика вирішення конфліктів на рівні індивідуального обговорення або на рівні кафедри ad hoc. При цьому не
було наведеного жодного суттєвого випадку конфліктних ситуацій. В університеті діє Психологічна служба, яка
може допомогти у вирішенні конфліктних ситуацій на початковому етапі. Крім цього, в університеті відповідно до
окремого Положення діє Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка на рівні ректорату вирішує
конфліктні ситуацій. Ситуації, пов’язані з питаннями протидії корупції, розглядаються уповноваженою особою з
питань запобігання та протидії корупції, яка керується Антикорупційною програмою ЛНУ
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/). На онлайн зустрічі
уповноважена особа Іваночко І.Б. підтвердила, що конфліктних ситуацій, пов’язаних із корупцією, на даній ОП
зафіксовано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Здобувачам вищої освіти за зазначеною ОП надається безоплатний доступ до інфраструктури університету, яка є
широкою і сприяє не лише реалізації ОП, але й всебічному розвитку студента як сучасної особистості. Аудиторний
фонд обладнаний технікою, яка сприяє забезпеченню якісної реалізації ОП. Варто зазначити, що значна частина
матеріально-технічного обладнання була отримана у результаті співпраці кафедри німецької філології з
партнерами: Goethe-Institut в Україні, Німецькою службою академічних обмінів, Асоціацією українських
германістів. Психологічний клімат, створений в університеті, дозволяє студентам якісно навчатися. Освітнє
середовище (зокрема і для забезпечення освіти особам з особливими потребами) є безпечним для життя, здоров’я і
задоволення потреб та інтересів здобувачів і забезпечене різними видами освітньої підтримки.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Аудиторний фонд університету на ОП потребує розширення, оскільки студентам доводиться навчатися у дві-три
зміни. Частина матеріально-технічного забезпечення є застарілою та потребує оновлення, що потребує додаткового
фінансування. Поряд із неофіційними, варто систематично оновлювати офіційні інформаційні ресурси університету
(сторінки адміністративних і додаткових підрозділів, органів студентського самоврядування на веб-сайтах
університету та факультету іноземних мов тощо) та створити офіційну сторінку уповноваженої особи з питань
запобігання та протидії корупції (з відповідними контактами і формою зворотного зв’язку).
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище та наявні матеріальні ресурси загалом забезпечують можливість проведення якісного навчання.
Виявлені недоліки не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка» (введене в дію
наказом ректора № 628 від 22.02.2019 р., https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf) регулює загальноінституційну політику щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм. Відповідно до наданих протоколів засідання кафедри, ЕГ було з’ясовано, що перегляд
ОП відбувався у зв’язку з потребою врахування рекомендацій роботодавців, пропозицій зовнішніх професіоналів-
практиків (лекторів Німецької служби академічних обмінів та ін.), реагуванням на потреби ринку праці. В ОП 2017
р. було збільшено обсяг кредитів ОК «Друга іноземна мова (англійська)», запропоновано нові вибіркові дисципліни
англійською мовою. В ОП 2019 р. введено нормативні ОК «Професійно орієнтований послідовний переклад» та
«Виробнича (перекладацька) практика». ОП була приведена у відповідність до змін до Переліку спеціалізацій за
спеціальністю 035 «Філологія» (Наказ МОН від 20.09.2017 р. №1293), Методичних рекомендацій з розроблення
освітніх програм (наказ МОН України від 29.03.2018 р. №206), внесенням змін у Національну рамку кваліфікацій
(Постанова КМУ від 12.06.2019 р. №509). Останній перегляд ОП був спричинений затвердженням Стандарту вищої
освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для бакалаврського рівня (наказ МОН України № 869 від 20.06.2019 р.). На
час проведення акредитаційної експертизи приведена у відповідність до Стандарту ОП в якості проєкту 2020 року
проходить відкриту процедуру обговорення стейкголдерами (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-
filolohiya-nimetska-mova-ta-literatura).

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.

Відповідно до «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу» (затверджене рішенням Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка (протокол №34/4 від
25.04.2017 р.)) організовує та проводить моніторинг якості освіти в ЗВО Центр моніторингу. Під час онлайн інтерв’ю
з керівником Центру моніторингу Х.В. Ілик і керівником Центру забезпечення якості освіти І.Б. Іваночко
з’ясувалося, що суцільне соціологічне онлайн опитування здобувачів вищої освіти даної ОП було здійснене в лютому
2020 р. До цього опитування здобувачів проводилось у різних форматах моніторингу та було вибірковим. ЕГ було
проінформовано про плани донесення узагальнених результатів опитувань здобувачам вищої освіти наприкінці
2019-2020 н.р. Під час онлайн зустрічі з представниками студентського самоврядування було підтверджено їхню
участь у засіданнях кафедр, вчених рад факультету іноземних мов і університету, та наявність активної позиції й
реальної можливості впливати на процеси внутрішнього забезпечення якості у ЗВО. Онлайн зустрічі зі здобувачами
вищої освіти також продемонстрували, що інтереси студентів беруться до уваги викладачами у покращенні
методики проведення занять, формулюванні тематики курсових робіт тощо. На ОП надано перевагу оперативному
неформалізованому реагуванню на пропозиції студентів щодо якості освітнього процесу, що також знайшло
підтвердження на зустрічах із викладачами, студентами, випускниками ОП і на відкритій зустрічі.

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

Центром моніторингу університету здійснюється опитування роботодавців через онлайн анкетування
(https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/). ЕГ встановлено, що
роботодавці, які представляють установи та організації як комунальних, так і приватних форм власності,
безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП у формах зустрічей із науково-педагогічними
працівниками, участю у розширених засіданнях кафедри тощо. ЗВО надав необхідні докази, які підтверджують
участь роботодавців у обговоренні проєкту ОП (зокрема протокол розширеного засідання кафедри німецької
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філології від 17 січня 2017 р., в якому брав участь директор ЗЗСО № 28 м. Львова І.В. Лозенко). На онлайн зустрічі
роботодавці підтвердили постійну залученість до перегляду процедур забезпечення якості ОП, продемонстрували
обізнаність зі змістовим наповненням ОП й окреслили власне бачення шляхів її вдосконалення.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/) спільно з Центром моніторингу
університету систематично проводиться опитування випускників ОП через онлайн анкетування на сайті відділу
(https://work.lnu.edu.ua/opytuvannia-vypusknykiv/) та факультету іноземних мов
(https://lingua.lnu.edu.ua/news/anketa-dlia-vypusknykiv). Також у ЗВО існує практика заповнення анкети випускника.
З 2018 р. на кафедрі німецької філології також практикується системне збирання інформації про кар’єрний шлях
випускників (така ж інформація збирається на рівні деканату факультету іноземних мов). На онлайн зустрічі
випускники ОП підтвердили існування неформалізованої практики підтримання професійних контактів викладачів
і випускників ОП. На інституційному рівні з ЗВО тісно співпрацює ГО «Асоціація випускників ЛНУ ім. Івана
Франка» (https://alumni.lnu.edu.ua/).

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

Проаналізувавши чинне «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана
Франка», ЕГ констатує, що у ЗВО створено достатньо ефективну систему забезпечення якості освіти, загальний
моніторинг, аналіз, координацію та вдосконалення якої реалізовує Центр забезпечення якості освіти спільно з
адміністрацією університету та іншими структурними підрозділами. Система внутрішнього забезпечення якості
освіти в університеті передбачає визначення та конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти; розробку та
імплементацію в освітній процес нормативних документів з питань якості освіти; здійснення моніторингу ресурсів
забезпечення освітнього процесу ЗВО; проведення аналізу стану інформаційної системи щодо її ефективності для
управління освітнім процесом у ЗВО; моніторинг забезпечення публічності інформації про ОП; систематичне
оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; розробку рекомендацій щодо підвищення
якості освітньої діяльності; розподіл між структурними підрозділами університету сфер відповідальності за
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Формування політики внутрішнього
забезпечення якості здійснюється згідно Системи індикаторів та ключових заходів системи внутрішнього
забезпечення якості освіти, передбачених Стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (ESG) 2015 р. Оскільки результативність реакції ЗВО на оцінку проєкту ОП
2020 р. усіма стейкголдерами (зокрема, щодо наданих ЕГ результатів опитування здобувачів вищої освіти, які
запропонували збільшення обсягу кредитів практики, необхідність збільшення наочно-методичних матеріалів і
кількості практичних занять з окремих ОК) можна буде об’єктивно оцінити лише після його повноцінної
імплементації, можна відзначати попереднє своєчасне реагування на такі зовнішні фактори впливу на ОП, як
врахування пропозицій зовнішніх професіоналів-практиків (які були безпосередньо залучені до викладання на ОП),
внесення змін відповідно до нормативних документів, оновлення ОП відповідно до тенденцій на ринку праці.
Ґрунтуючись на інформації, отриманій під час онлайн зустрічей, слід зауважити готовність гаранта і робочої групи
ОП до конструктивного врахування ідей і пропозицій усіх стейкголдерів щодо усунення ймовірних недоліків.

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

Попередня акредитаційна експертиза ОП відбувалася в 2003 р. У 2017 р. відповідно до рішення ДАК від 23.12.2003 р.
протокол №48 (наказ МОН України від 29.12.2003 №866) з галузі знань (спеціальності) 03 Гуманітарні науки 035
«Філологія» було визнано акредитованим за рівнем бакалавр (на підставі акредитації ОКР магістра у 2009 р.)
(сертифікат про акредитацію НД № 1492481 від 25.09.2017 р.). Під час останньої акредитації (спеціальність 8.020303
«Мова і література (німецька)», 2013 р.) експертна група не висловила зауважень щодо якості підготовки здобувачів
вищої освіти.

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

Під час онлайн зустрічей експертною групою встановлено, що процедури і політики забезпечення якості належним
чином сприймаються та поділяються всіма членами академічної спільноти університету. Під час проведення онлайн
зустрічей з усіма фокус-групами ЕГ зауважено розуміння цілей та змісту ОП. Відповідальність за постійний розвиток
ОП усвідомлюється і зовнішніми стейкголдерами, що було підтверджено під час відповідних онлайн зустрічей.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Загальноінституційна політика щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм і наявні процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗВО є унормованими та поділяються
як внутрішніми, так і зовнішніми стейкголдерами. Адміністрація та керівництво відповідних підрозділів, які
відповідають за моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, демонструють чітке розуміння важливості
системного отримання періодичного зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

З метою змістовного залучення стейкголдерів до процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, варто ввести
здобувачів вищої освіти та представників роботодавців у склад проєктної групи ОП. ЕГ рекомендує ЗВО
удосконалити систему моніторингу перегляду ОП, нормативно врегулювавши процедуру врахування зауважень і
пропозицій від випускників як зовнішніх стейкголдерів ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Наявні процедури та політики забезпечення якості освіти у ЗВО є дієвими. На інституційному рівні система
внутрішнього забезпечення якості освіти є структурованою та врегульованою. Вдосконалення університетської
політики отримання періодичного зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти та інших стейкголдерів в 2019-
2020 н.р. свідчить про чітке розуміння адміністрацією ЗВО та групою забезпечення ОП шляхів покращення системи
внутрішнього забезпечення якості освіти. Зауважені недоліки не є суттєвими та можуть бути усунені у короткі
терміни.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ЗВО існують чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу. Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу чіткі та зрозумілі, регулюючись низкою внутрішнім
документів університету: Статутом університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf),
«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), «Правилами внутрішнього
розпорядку ЛНУ імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf),
«Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), «Положенням про організацію
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), а також іншими нормативними
документами ЗВО, які розміщено на сайті університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). ЕГ проаналізувала різні типи документів ЗВО та встановила під час онлайн зустрічей, що
вони послідовно реалізуються на практиці та позитивно сприймаються всіма учасниками освітнього процесу.
Представники різних фокус-груп відзначили чіткість та прозорість своїх прав та обов’язків під час реалізації ОП.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.
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Проєкт освітньої програми 2020 року (розміщений за лінком - (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Proiekt_OPP_bakalavr_2020_kafedra-nim.-filolohii.pdf) оприлюднений на веб-сайті
факультету іноземних мов у розділі «Навчання» (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-
nimetska-mova-ta-literatura). Час розміщення проєкту ОП 2020 року ідентифікувати не можна. Для надсилання
коментарів, пропозицій та зауважень на сайті зазначена електронна адреса: gp.dep.lingua@gmail.com.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 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.

Під час аналізу сайту було встановлено, що повна інформація про ОП «Німецька та англійська мови і літератури»
розміщена на веб-сайті факультету іноземних мов та знаходиться у відкритому доступі з метою інформування
стейкголдерів і всієї громадськості. Освітні програми, робочі програми, силабуси, перелік вибіркових дисциплін на
наступний навчальний рік (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-nimetska-mova-ta-
literatura) оприлюднені на веб-сайті факультету іноземних мов і містять достовірну інформацію в обсязі,
достатньому для інформування відповідних зацікавлених сторін. Також у ЗВО існує позитивна практика
оперативного оприлюднення інформації через соціальні мережі та месенджери.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО оприлюднює інформацію не лише через офіційні сайти університету та факультету іноземних мов, але і через
соціальні мережі та месенджери. На офіційному сайті університету оприлюднено всі необхідні нормативні
документи. Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються відповідно до позицій, зазначених у
документах, та є чіткими та зрозумілими. Правила і процедури є доступними та послідовно забезпечуються ЗВО під
час реалізації освітньої програми.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

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

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Загалом обсяг інформації на офіційному веб-сайті ЗВО та факультету іноземних мов є достатнім для отримання
загальних уявлень про ОП. Висловлені зауваження можуть бути оперативно враховані та виправлені.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.
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не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження
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У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Організація співпраці гаранта і ЗВО з експертною групою під час підготовки до дистанційної акредитаційної
експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку (платформи Zoom) та під час онлайн зустрічей із
різними фокус-групами стейкголдерів, була на високому професійному рівні. Також слід відзначити вичерпність
надісланих експертній групі до онлайн візиту фото- та відео-звітів про матеріально-технічну базу, що
використовується під час реалізації ОП, й оперативність надання додаткових доказів на запит експертної групи.
Значна кількість присутніх на онлайн зустрічах випускників та роботодавців засвідчила увагу цих фокус-груп до ОП.
Велика кількість учасників відкритої зустрічі також свідчить про інтерес всіх стейкголдерів до перспектив розвитку
ОП. Учасники всіх онлайн зустрічей підтримували конструктивний діалог, проявляли взаємоповагу і створювали
доброзичливу атмосферу.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи
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Чик Денис Чабович

Члени експертної групи

Головня Алла Василівна

Таценко Наталія Віталіївна

Михнюк Сергій Вікторович
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