
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 16579 Переклад (англійська мова)

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 16579

Назва ОП Переклад (англійська мова)

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 Діденко Ірина Олексіївна, Плетенецька Юлія Миколаївна, Бойко
Ольга Олексіївна, Скиба Катерина Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 21.04.2020 р. – 23.04.2020 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-eng-
trans.pdf

Програма візиту експертної групи https://lingua.lnu.edu.ua/news/prohrama-onlayn-vizytu-ekspertnoi-
hrupy-pid-chas-provedennia-akredytatsiynoi-ekspertyzy-osvitnikh-
prohram-pereklad-anhliys-ka-mova-za-spravoiu-446-as-20-ta-pereklad-
nimets-ka-mova-za-spravoiu-447-as-2

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

Додаткова інформація щодо ОП розміщена у пункті 5. Інші спостереження ОП Переклад (англійська мова) (ID у
ЄДЕБО 16579) було розроблено кафедрою перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура у
2016 році. Термін навчання за ОП - 4 роки. ОП та процес її реалізації у ЗВО справляє позитивне враження. ОП має
чітко сформульовані цілі, що відповідають місії та стратегії ЗВО. Стейкголдери залучаються до формування цілей,
ПРН та змісту ОП, проте не всі вони систематично беруть участь у перегляді та оновленні ОП. Цілі ОП та ПРН
відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку послуг перекладу, спрямовані на підготовку
конкурентоспроможного фахівця галузі перекладу, а ПРН дозволяють досягти поставлених цілей та відповідають
вимогам НРК для бакалаврського рівня. Обсяг ОП відповідає встановленим законодавством нормам - 240 кредитів
ЄКТС. На вивчення дисциплін вільного вибору студентів відведено 60 кредитів (тобто 25% від заг. обсягу ОП).
Здобувачі реалізують право вільного вибору ОК згідно процедур, прописаних у положеннях ЗВО. Зміст ОП має чітку
структуру; ОК, включені до ОП, становлять логічну взаємопов’язану систему та забезпечують досягнення цілей і
ПРН. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності та спеціалізації. Структура ОП надає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії. ОП передбачає педагогічну та перекладацьку практики, які
дозволяють здобути фахововажливі компетентності. Перешкод для доступу до ОП немає. Правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, є чіткими та зрозумілими. Навчання і викладання за ОП
відбувається із дотриманням вимог студентоцентрованого підходу та принципів академічної свободи. Під час
реалізації ОП поєднуються навчання і дослідження у галузі філології. Форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів є зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем ПРН ОП. У ЗВО
розроблено документи, що регламентують процедури дотримання академічної доброчесності. НПП, які
забезпечують ОП, є висококваліфікованими, регулярно підвищують свою профмайстерність, представляють наукові
доробки на вітчизняному та міжнародному наукових просторах. Процедури конкурсного добору НПП є прозорими
та водночас вимогливими з погляду перевірки професійності і кваліфікації претендентів на посади. ЗВО активно
залучає стейкхолдерів та професіоналів практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Освітнє
середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів та дає можливість задовольнити їхні потреби й інтереси.
Здобувачі і викладачі мають безоплатний та безперешкодний доступ до інфраструктури. У ЗВО налагоджена
система консультаційної, організаційної, соціальної, освітньої та інформативної підтримки. Права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу регламентовано документами ЗВО, які знаходяться у вільному доступі. ЗВО виконує
вимоги щодо прозорості та публічності своєї діяльності та інформує стейкголдерів про основні аспекти освітнього
процесу

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

К1 ● Доцільність ОП та її відповідність запитам ринку та регіону ● Узгодженість цілей ОП зі стратегією та місією ЗВО
● Залучення різних стейкголдерів до розробки ОП ● Використання вітчизняного та зарубіжного досвіду для
формулювання цілей, ПРН та ОК ОП ● Відповідність ПРН ОП вимогам НРК для кваліфікаційного рівня бакалавр
К2 ● Відповідність обсягу ОП та обсягу ОК вільного вибору нормам законодавства ● Забезпечення здобувачам
можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії через індивідуальний вибір ОК ● Наявність педагогічної
та перекладацької практик ● Обсяг ОП та окремих ОК реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів,
враховує специфіку галузі та забезпечує досягнення цілей і ПРН ОП К3 ● Чіткі правила прийому на ОП
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО та не містять дискримінаційних положень ● Правила прийому на
навчання за ОП враховують особливості самої ОП К4 ● Різноманіття практично орієнтованих форм та методів
навчання і викладання. ● Чіткі правила визнання ПРН, здобутих в інших ЗВО, як під час академічної мобільності,
так і отриманих у неформальній освіті ● Адаптація освітнього процесу до дистанційного формату в умовах
карантину ● Проведення опитувань здобувачів та врахування їхніх побажань ● Гармонійне поєднання навчальної та
дослідницької діяльностей ● Регулярне оновлення змісту ОП та ОК з урахуванням тенденцій ринку праці, галузі,
думки стейкголдерів ● Налагоджена співпраця з провідними закордонними ЗВО. ● Інститут тьюторства ● Стратегія
інтернаціоналізації ЗВО К5 ● Форми контрольних заходів та критерії оцінювання дозволяють перевірити рівень
досягнення здобувачем результатів навчання. ● Вчасне інформування здобувачів про критерії оцінювання. ● Форма
державної атестації здобувачів відповідає Стандарту ● Ґрунтовно розроблена антикорупційна програм у ЗВО ●
Документальне забезпечення формування культури якості щодо академічної доброчесності у ЗВО К6 ● Високий
рівень академічної та професійної кваліфікації НПП, які реалізують ОП ● Поєднання НПП викладацької та
перекладацької діяльностей ● 20 викладачів кафедри ПКЛ ім. Г. Кочура мають наук. ступінь за спец. 10.02.16 –
перекладознавство ● Дієва система стимулювання НПП до академічної та професійної мобільності ● Активна участь
НПП в міжнародних наукових заходах ● Наявність публікацій НПП у наукометричних і фахових виданнях ● Власна
система розвитку викладацької майстерності у ЗВО ● Стратегічний план розвитку кафедри ПКЛ ім. Г. Кочура на
2020-2025 роки К7 ● Достатнє матеріально-технічне забезпечення ОП ● Спеціальне ліцензійне ПЗ для навчання
різних видів перекладу ● Комфортна інфраструктура ЗВО для навчання та проживання здобувачів К8 ● Залучення
до розробки і моніторингу ОП стейкхолдерів через засідання кафедр і органи самоврядування ● Відслідковування
кар’єрного розвитку випускників К9 ● Права та обов‘язки учасників освітнього процесу регламентовано
документами, доступними на сайті ЗВО ● Дотримання визначених ЗВО правил та процедур в ході реалізації ОП

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення
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К1 ● ОП не приведена до Стандарту, оскільки набір на неї припинився у 2018 р. Рек-ція: у разі продовження набору
здобувачів на ОП, привести її до Стандарту. ● НПП проводять усні опитування студентів щодо ОК ОП, що не є
надійним способом отримання інформації. Рек-ція: проводити анонімне письмове опитування, яке б забезпечувало
конфіденційність. ● Центр моніторингу не оприлюднює результати опитувань щодо ОП ● Рек-ція: оприлюднювати
результати опитувань ● На факультеті іноземних мов крім ОП, що акредитується, існує багато ОП за цією ж
спеціалізацією, зокрема ОП з такими ID у ЄДЕБО, як: 22725, 22907, 22906, 22909, 17525, 17527, 30478 Рек-ція: чітко
аргументувати унікальність, інноваційність та неповторність ОП Переклад (англ. мова) К 2. ● Вибір дисциплін
вільного вибору на рівні факультету не автоматизовано Рек-ція: запровадити механізм обрання дисциплін на зразок
загальноуніверситетської системи вибору. ● Обрання дисциплін вільного вибору з блоків з 2-3 дисциплінами Рек-
ція: збільшити кількість дисциплін у блоках та забезпечити ширші можливості вибору здобувачам К3 ● Відсутнє
“Положення про апеляційну комісію ЛНУ ім. І. Франка” у переліку документів-додатків до правил вступу на сторінці
ЗВО на період 2016-2018 рр. Рек-ція: Додати до переліку документів-додатків до правил вступу відповідне
положення, щоб спростити абітурієнтам доступ до інформації. К4 ● До деяких ОК на сайті відсутні робочі навчальні
програми або силабуси. Рек-ція: розмістити всю необхідну інформацію ● Обмежений вибір вибіркових дисциплін у
межах блоків. Рек-ція: урізноманітнити вибіркові дисципліни в межах блоків та між ними ● Інститут тьюторства не
регламентовано Рек-ція: розробити відповідні регламентуючі документи К5 ● Відсутнє “Положення про апеляцію та
оскарження результатів оцінювання” та “Положення про заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. І. Франка” Рек-
ція: Розробити положення ● На факультеті не проводяться окремі заходи щодо популяризації академічної
доброчесності. Рек-ція: ● сприяти популяризації академічної доброчесності і, зокрема, академічного письма як її
складової. К7 ● У ЗВО не проводяться навчальні протипожежні евакуації Рек-ція: увести практику проведення
навчальних протипожежних евакуацій ● Недостатня кількість вогнегасників на площу аудиторій Рек-ція: привести
до норм, прописаних у відповідних документах, кількість вогнегасників та їхнє місцерозташування К8 ● Результати
усних опитувань здобувачів стосовно якості ОК та викладання не впливають на продовження контрактів з НПП. Рек-
ція: запровадити практику врахування думки здобувачів у процедурах конкурсного добору НПП. ● Асоціація
випускників рідко оновлює інформацію на сайті. Рек-ція: оновити інформацію на сайті К9 ● Деякі положення ЗВО
носять тимчасовий характер Рек-ція: затвердити положення на постійній основі. ● На сторінці, де публікується
Інформація про стан та результати проведення публічних закупівель ЛНУ, новин не було з 2016 р. Рек-ція:
оприлюднити відповідну інформацію

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.

ОП має чітко сформульовані цілі і спрямована на підготовку студентів до роботи усного перекладача (синхронного
та послідовного), письмового перекладача різножанрових текстів відповідно до вимог перекладацької галузі та
викладання двох іноземних мов. Окреслені цілі ОП є взаємообумовленими та взаємопов'язаними зі стратегією ЛНУ
імені Івана Франка, оскільки вони зорієнтовані на формування інтелектуальної еліти, підготовку
висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство і держава, інтегрування учнівської молоді в академічне
середовище, на забезпечення можливості участі у міжнародних проектах та програмах, а також завдяки цій освітній
програмі забезпечується викладання англійською мовою, залучаються інноваційні технології у навчальний процес
та досягається відповідність навчальних програм до європейських та світових стандартів. Про що зазначено у
стратегії ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/jygnLcb). Крім того, цілі ОП відповідають місії ЗВО у частині
формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу (https://cutt.ly/eygc38O). Таким
чином, цілі ОП є чітко сформульованими і повною мірою відповідають місії та стратегії ЗВО.

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

У відомостях про самооцінювання (СО) відзначається, що цілі ОП та ПРН визначалися з урахуванням позицій та
потреб таких категорій стейкголдерів, як: здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота та інші. Під час
проведення дистанційної експертизи вказані факти перевірялися у процесі спілкування із зазначеними
стейкголдерами, а також вивчалися документи, які підтверджують інформацію, подану у відомостях про СО. Під час
зустрічі зі здобувачами було встановлено, що викладачі регулярно проводять усні опитування стосовно очікувань
студентів від вивчення компонентів ОП та набуття передбачених компетентностей, а також щодо того, чи був

Сторінка 4



корисним зміст конкретного компонента ОП, чи потребує він детальнішого пояснення. Здобувачі також відмітили,
що вони можуть передавати свої побажання через старост, писати побажання на сторінці кафедри у Фейсбук.
Наприкінці навчального року відбувається засідання кафедри із запрошенням старост груп, які представляють
інтереси студентів та озвучують їхні побажання щодо ОК ОП. Окрім того, на прохання ЕГ, ЗВО надав результати
опитування здобувачів щодо якості ОП (https://cutt.ly/jyjVa4f,) та навчальних дисциплін ( https://cutt.ly/myjVsBG ),
проведеного у лютому-березні 2020 р. За результатами таких опитувань кафедра, як зазначила керівник Центру
забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. І. Франка, за потреби, вносить протягом 3-4-х місяців відповідні зміни у ОП та
затверджує їх на Вчених радах факультету та університету. Під час зустрічі із студентським самоврядуванням та
профкомом студенти запевнили, що до їхніх пропозицій та побажань прислухаються як на рівні кафедри, так і на
рівні ЗВО. Члени студентського самоврядування також беруть активну участь у засіданнях Вчених рад і голосують за
відповідні зміни у ОП. До перегляду змісту ОП та формування її цілей і ПРН залучаються роботодавці. Під час
зустрічі із роботодавцями було встановлено, що вони активно підтримують зв'язки із кафедрою та надають
зворотний зв'язок щодо проведених перекладацької та педагогічної практик, обговорюють їх результати та
повідомляють на розвиток яких компетентностей має бути спрямоване навчання, щоб відповідати запитам
сучасного ринку послуг перекладу. Такий обмін інформацією впливає на корективи та зміни навчального плану. У
процесі спілкування з випускниками магістерської ОП, яка діє на кафедрі, було з'ясовано, що вони підтримують
зв'язок з викладачами кафедри, діляться своїм досвідом роботи в галузі перекладу, вносять пропозиції щодо
додавання до ОП нових ОК, які б відповідали сучасним вимогам ринку, зокрема це ОК, що вивчають процеси
транскреації, знайомлять з САТ інструментами. До складу колективу кафедри також входять колишні випускники
кафедри, які суміщають викладацьку й перекладацьку діяльність та активно залучаються до обговорення ОП і
навчальних планів, вносять пропозиції. З огляду на викладене вище, можна резюмувати, що цілі, зміст та ПРН ОП
визначаються з урахуванням потреб широкого кола стейкголдерів.

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.

Цілі ОП та ПРН визначено із урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку послуг перекладу з
урахуванням регіонального контексту. ОП містить ті ОК, які дозволяють розвинути компетентності та досягти тих
ПРН, які є необхідними для сучасного перекладача. Зокрема, як засвідчила зустріч з роботодавцями, ринок
перекладацьких послуг Львівського регіону потребує усних та письмових галузевих перекладачів, які володіють САТ
інструментами, розуміються на локалізації, транскреації та аудіовізуальному перекладі. Для розвитку
фахововажливих компетентностей було залучено фахівців перекладацької галузі, які проводили майстеркласи,
спрямовані на тренування навичок затребуваних видів перекладу та користування перекладацькими інструментами.
Така практика сприяє підготовленості студентів до виконання професійних обов'язків та досягненню ПРН ОП, про
щ о відзначили більшість присутніх на зустрічі роботодавців, які забезпечували здобувачів місцями для
проходження перекладацької практики. Викладачі кафедри беруть активну участь у програмах академічної
мобільності та відвідують ЗВО за кордоном, де реалізуються суміжні ОП, і доповідають про них на кафедрі. Так,
викладачі І. Одрехівська та В. Савчин відвідали Грацький університет ім. Карла і Франца та Стокгольмський
університет відповідно, де ознайомилися з ОП підготовки перекладачів та представили їх викладачам кафедри. ЕГ
було надано порівняльні таблиці ОП ЛНУ ім. І. Франка та Стокгольмського університету, КНУ ім. Т. Шевченка, ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, Ґрацького університету ім. Карла і Франца. Отримані результати порівняння аналізувалися та
враховувалися під час створення та перегляду ОП. Отже цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних ОП.

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.

Для акредитації подано ОП Переклад (англійська мова), розроблену у 2016 р. На той час Стандарт ВО був відсутній і
ПРН визначалися у відповідності до НРК для кваліфікаційного рівня бакалавр. ПРН у ОП відповідають 7 рівню
НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми є чітко сформульованими і відповідають місії та стратегії ЗВО. Під час формулювання цілей,
ПРН та змістового наповнення ОП залучаються різні категорії стейкголдерів, що сприяє оновленню ОП та
забезпечує відповідність запитам ринку послуг перекладу. На етапі розробки ОП та в процесі її оновлення до уваги
береться досвід закордонних та вітчизняних ЗВО, які здійснюють підготовку перекладачів. Викладацький склад
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кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура активно бере участь у академічній
мобільності та має змогу внести корективи у ОП з огляду на отриманий досвід за кордоном. ОП дозволяє досягти
ПРН, які відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для кваліфікаційного рівня бакалавр.

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

ЕГ проаналізувавши слабкі сторони та незначні недоліки ОП, пропонує наступні рекомендації для їх усунення ОП
не приведена до Стандарту. Рекомендуємо разі продовження набору здобувачів вищої освіти на ОП, що
акредитується, у майбутньому, ОП привести до Стандарту ВО. Усні опитування здобувачів не є валідним способом
отримання інформації. Рекомендуємо на майбутнє проводити анонімне письмове опитування або за допомогою
гугл-форм, що забезпечить конфіденційність і дасть змогу студентам вільно висловити своє ставлення щодо
навчальних дисциплін і ОП. Рекомендуємо оприлюднювати у вільному доступі результати проведених Центром
моніторингу опитувань щодо ОП та ОК. При здійсненні порівняльного аналізу ОП закордонних ЗВО обирати
максимально релевантні ОП та здійснювати такий аналіз регулярно. На факультеті іноземних мов ЛНУ ім. І.
Франка, крім ОП Переклад (англійська мова) (ID 16579), що акредитується, існує велика кількість ОП за цією ж
спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), зокрема Германські мови та літератури
(переклад включно), перша - англійська (ID 22725), Переклад (англійська та друга іноземні мови) (ID 22907),
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська: англійська та друга іноземні мови і
літератури (ID 30478). З огляду на це, рекомендуємо більш чітко аргументувати унікальність та інноваційність ОП
Переклад (англійська мова) для майбутніх абітурієнтів та стейкголдерів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП не має чітко вираженої унікальності та інноваційності, хоча її цілі та ПРН відбивають тенденції розвитку
спеціальності та ринку послуг перекладу, спрямовані на конкурентоспроможного фахівця галузі перекладу, а ПРН
дозволяють досягти поставлених цілей. Стейкголдери залучаються до формування цілей, ПРН та змісту ОП, проте
немає системного документального оформлення таких залучень, не всі групи стейкголдерів беруть участь у процесах
перегляду та оновлення ОП з чіткою періодичністю та регулярністю. З огляду на вказані незначні невідповідності,
вважаємо за доцільне оцінити ОП за рівнем відповідності Критерію 1 як “В”.

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).

Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам п. 4 ст. 5 ЗУ “Про вищу освіту” (2014 р.).
Формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей забезпечується обов’язковими дисциплінами (180
кредитів, тобто 75% від загальної кількості кредитів ЄКТС ОП, включаючи 12 кредитів, відведених на практичну
підготовку). Заявлений обсяг вибіркових компонентів ОП становить 60 кредитів, тобто 25% від загальної кількості
кредитів ЄКТС ОП та відповідає вимогам пп.15 ч.1 ст. 62 ЗУ “Про вищу освіту” (2014 р.). Таким чином, обсяг
освітньої програми та окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

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.

Зміст ОП має чітку структуру. Освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему та в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Програма спрямована на підготовку усного перекладача
(синхронного та послідовного), письмового перекладача різножанрових текстів відповідно до вимог перекладацької
галузі та викладання двох іноземних мов. ОП надає здобувачам знання теоретичних основ перекладу,
перекладознавчого аналізу, перекладознавчих концепцій та їх адекватного застосування при перекладі
різножанрових текстів (з англійської та другої іноземної та на англійську та другу іноземну) та викладанні іноземних
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мов. ОК спрямовані на оснащення здобувачів сучасними методами перекладознавчих досліджень, ознайомленням зі
специфікою різних типів перекладу, зокрема з використанням комп'ютерних технологій, відповідно до вимог та
стандартів сучасної перекладацької галузі. Аналіз матриці засвідчив, що кожен програмний результат навчання
реалістично охоплений змістом програми. Обов’язкові освітні компоненти, включені до ОП, у сукупності призводять
до досягнення ПРН.

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

ОП акредитується за спеціальністю ОП 035 “Філологія”. Об'єкт вивчення ОП - це переклад (у теоретичному та
практичному аспектах); іноземні мови (у теоретичному,практичному та науково-дослідницькому аспектах);
комунікація (у професійному і міжкультурному аспектах). Навчальний план ОП містить набір ОК, спрямованих на
оволодіння знаннями теоретичних основ мовознавства, літературознавства та перекладу, перекладознавчого
аналізу, перекладознавчих концепцій та їх адекватного застосування при перекладі різножанрових текстів (з двох
мов) та викладанні іноземних мов. Значна увага у ОП приділена опануванню різних видів перекладу із
застосуванням спеціального програмного забезпечення та професійного обладнання. Таким чином, зміст ОП, що
акредитується, відповідає предметній області спеціальності 035 “Філологія” та спеціалізації 035.04 “Германські мови
та літератури (переклад включно)”.

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

Структура ОП уможливлює формування індивідуальної освітньої траєкторії. Навчальний план ОП включає
обов'язкові та вибіркові ОК. Обсяг вибіркових дисциплін становить 60 кредитів ЄКТС, тобто 25% від загального
обсягу ОП, що відповідає вимогам ЗУ “Про вищу освіту” щодо забезпечення здобувачам вищої освіти можливості
побудови індивідуальної освітньої траєкторії через вільний вибір дисциплін. Процедура вибору здобувачами
індивідуальної освітньої траєкторії регламентовано тимчасовим положенням «Про порядок забезпечення вільного
вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ імені І. Франка» від 2015 р. (https://cutt.ly/1t828N1). На
загальноуніверситетському рівні студенти можуть обирати дисципліни вільного вибору у системі “Деканат” через
особисті кабінети з каталогу з понад 400 дисциплін. Роботу системи “Деканат” було продемонстровано членам ЕГ
під часу зустрічі з адмінперсоналом ЗВО. Дисципліни вільного вибору з професійного блоку обираються
здобувачами шляхом заповнення таблиць із переліком таких дисциплін. Потім ці таблиці передаються на кафедру
для обробки та формування академічних груп. Заповнені таблиці були продемонстровані членам ЕГ під час зустрічі
з гарантом ОП. Запис здобувачів на вивчення дисциплін вільного вибору здійснюється у весняному семестрі,
починаючи з 3-го семестру. Мінімальна кількість студентів для дисципліни вільного вибору – 25 осіб, максимальна
кількість студентів на факультеті - 100, для вивчення дисциплін загальноуніверситетського рівня - 200 осіб.
Навчальні дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки складають 12 кредитів. Дисципліни
циклу професійної і практичної підготовки обсягом 48 кредитів згруповані у блоки по 2-3 дисципліни і кожен
студент може обрати по 1 дисципліні з кожного блоку у відповідному навчальному семестрі. Попередньо на
факультеті організовують обговорення та інформаційні кампанії для студентів: у заздалегідь узгоджений зі
студентами час НПП висвітлюють основні положення кожної з дисциплін вільного вибору студента. Студенти
підтвердили факт, що НПП попередньо ознайомлюють з інформацією про дисципліни вільного вибору. Отже,
структура ОП надає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний
вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. У ЗВО також існує
низка документів, що регулюють процеси формування індивідуальної освітньої траєкторії. а саме: «Положення про
організацію освітнього процесу», «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності
здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені І. Франка», «Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ імені І Франка». Однак, зазначимо, що прикладів
перезарахування результатів навчання в межах ОП, отриманих в результаті академічної мобільності, наразі немає.

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

ОП передбачає практичну підготовку, яка представлена виробничою та педагогічною практиками у 6 та 8 семестрах
відповідно. Загальний обсяг практик становить 12 кредитів ЄКТС, по 6 кредитів кожна. Практична складова
зорієнтована на надання студентам поглиблених професійних. компетентностей, спрямованих на розвиток навичок
усного та письмового перекладу, а також на підготовку здобувачів до викладацької діяльності. Під час зустрічі з
роботодавцями, які також забезпечували місця для проходження практик здобувачам, що навчаються за ОП, було
відзначено, що студенти під час проходження практик опановують багато нових та корисних навичок роботи зі
спеціальним програмним забезпеченням, розвивають компетентності викладання іноземних мов з використанням
сучасних методик та інформаційних технологій, роботи в команді. Особливості проходження здобувачами
відповідних практик регламентуються “Положенням про проведення практик студентів Львівським національним
університетом імені Івана Франка https://cutt.ly/yygms3D ”. ЕГ ознайомилися з угодою про співпрацю між
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Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та ЛНУ ім. І. Франка
https://cutt.ly/IygmvQF , де міститься перелік навчальних закладів, що слугують базами пед. практики для студентів
ОП, та угодами між ЛНУ ім. І. Франка та перекладацькими агенціями, мовними центрами і ІТ-компаніями, що
забезпечують місця для проходження виробничої практики. Отже, зазначений обсяг та різновид практик, їхня
забезпеченість місцями для їхнього проходження є достатнім для набуття студентами компетентностей, необхідних
для подальшої професійної діяльності.

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

Зміст ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти soft skills, що відповідають заявленим цілям ОП. ОП дає
можливість сформувати у здобувача вищої освіти низку soft skills, серед яких: вміння переконувати, міжособистісне
спілкування, ведення переговорних процесів, робота в команді, особистісний розвиток, управління часом,
ерудованість, креативність, уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі, уміння
спілкуватися з експертами інших сфер діяльності та ін. Ці навички формуються під час вивчення обов'язкових та
вибіркових освітніх компонентів: «Історія української культури», «Філософія», «Політологія», «Історія світової
літератури», «Вступ до спеціальності», «Стилістика», «Теорія перекладу», «Лінгвокраїнознавство країн першої
іноземної мови», «Практика перекладу з першої іноземної мови», «Динаміка розвитку перекладацьких принципів в
історичному аспекті», «Риторика», «Критика перекладу», «Основні напрями сучасних лінгвістичних досліджень». У
ході викладання викладачі використовують низку інтерактивних методів навчання та методів симуляції професійної
діяльності (перекладацькі проєкти, переклад конференцій), що допомагають максимально наблизити навчання до
реальних умов і таким чином набути необхідні soft-skills. Надзвичайно важливий вплив на розвиток soft-skills
мають педагогічна та перекладацька практики, під час яких здобувачі виробляють у собі пунктуальність,
самоорганізованість, вчаться таймменеджменту, відповідальності, самостійності, впевненості, гнучкості, правилам
етикету тощо. Про важливість soft-skills у професійній діяльності наголошували роботодавці й керівники праткик
під час зустрічі з ЕГ та давали позитивну оцінку рівню розвитку таких навичок у здобувачів ОП після проходження
практики. Здобувачі також мають можливості опановувати soft-skills через участь у програмах академічної
мобільності, науково-дослідницьких, перекладацьких проєктах, олімпіадах та конкурсах, чому сприяє академічне
середовище кафедри та ЗВО. Отже, аналіз ОК ОП, у межах яких формуються soft skills, вказує на те, що ОП сприяє
тому, щоб здобувачі набували soft skills та використовували їх на практиці у майбутній професійній діяльності.

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

Професійного стандарту не існує

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.

Згідно ОП навантаження здобувачів складається з аудиторних годин (лекцій, практичних, семінарських),
самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити. Кожен
компонент ОП передбачає не менше 3 кредитів ЄКТС. Дисципліни циклу професійної і практичної підготовки, які
викладаються упродовж кількох семестрів, охоплюють більше 10 кредитів, зокрема “Перша іноземна мова
(англійська мова)” - 48 кредитів, “Друга іноземна мова” - 31 кредит, “Практика перекладу з першої іноземної мови
(англійської мови) - 14 кредитів . Загальне фактичне навантаження студентів становить 7200 год. Серед аудиторних
годин переважають години практичних занять (загалом 3236 год.), відповідно, загальна кількість годин на
самостійну роботу становить 3964 год., включно з написанням курсових робіт та проходженням практик.
Співвідношення обсягів ауд. занять і самостійної роботи визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної
навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації ОП, а також питомої ваги в навчальному
процесі практичних і семінарських занять. Кількість годин ауд. занять на тиждень становить 26-28 год., що сприяє
зменшенню перевантаження здобувачів та виділенню часу для самостійної роботи. Організація самостійної роботи
розглядається як сукупність процесів, цілеспрямованих дій суб’єктів (викладачів та студентів) у навчальний та
позанавчальний час згідно з технологіями, які враховують особливості професійної підготовки майбутнього фахівця
і забезпечують реалізацію особистісно орієнтованої моделі взаємодії. З погляду ЕГ, такий розподіл годин є
раціональним, адже враховує специфіку підготовки фахівця галузі перекладу, філолога та вчителя, що вимагає від
здобувачів великих часових затрат на самостійну роботу, підготовку і проходження контрольних заходів та
аудиторну роботу під час практичних занять. У ході зустрічі зі здобувачами обговорювалося питання про їхнє
фактичне навантаження. Студенти відмітили, що їм вистачає часу на підготовку до занять, хоча зазначили, що
невеликі труднощі виникли саме на період карантину, оскільки з'явилася потреба узгодження розкладу та термінів
здачі завдань. Ця проблема була швидко вирішена.
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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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП відповідає нормам законодавства. Формування індивідуальної освітньої траєкторії відображається в
індивідуальних навчальних планах студентів та передбачає можливість індивідуального вибору ними навчальних
дисциплін у межах, передбачених ОП та робочим навчальним планом (в обсязі 25 % загальної кількості кредитів
ЄКТС, передбачених для першого рівня вищої освіти), з дотриманням послідовності вивчення відповідно до
структурно-логічної схеми підготовки фахівця. ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку
здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів,
є відповідним для досягнення цілей та ПРН, враховує специфіку підготовки фахівців галузі перекладу.

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

Неавтоматизований вибір дисциплін на рівні факультету іноземних мов. Студенти заповнюють таблиці на папері.
Рекомендуємо запровадити механізм обрання дисциплін вільного вибору студентами таким чином, щоб студенти
могли дистанційно в електронному варіанті заповнювати таблиці чи обирати з електронного каталогу, на зразок
загальноуніверситетської системи. Для обрання дисциплін вільного вибору з циклу професійної та практичної
підготовки здобувачам пропонують обрати з 16 блоків, в 15 з яких на вибір представлено 2 дисципліни і 1 блок, де
для вибору надано 3 дисципліни. Рекомендуємо збільшити кількість дисциплін у блоках та забезпечити ширші
можливості вибору здобувачам. Роботодавці під час зустрічі з ЕГ наголошували на важливості розвитку soft skills,
необхідних для роботи в команді та для організації робочого часу. Рекомендуємо звернути увагу на забезпечення
розвитку затребуваних soft skills в межах всіх ОК ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОП відповідає встановленим законодавством нормам - 240 кредитів ЄКТС, при чому 60 кредитів відведено на
вивчення дисциплін вільного вибору студентів, що становить 25% від загального обсягу ОП. Здобувачі вищої освіти
мають можливість реалізувати право вільного вибору дисциплін за процедурами, прописаними у низці положень
ЗВО. Однак, блочна система вибору дисциплін з циклу професійної і практичної підготовки потребує
вдосконалення. Зміст всіх ОК слід переглянути на предмет розвитку soft skills з огляду на важливість цих навичок
для професійної діяльності у майбутньому. Враховуючи незначні недоліки, рівень відповідності ОП Критерію 2
можна оцінити, як “В”.

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.

У відомостях про самооцінювання надається посилання на сторінку архіву вступної кампанії 2018р. Крім того,
надається посилання на повну версію Правил прийому 2016 року https://cutt.ly/HygQElz . Правила прийому до ЗВО
регламентують особливості вступу на навчання за ОП, а саме: ліцензований обсяг на календарний рік, нормативні
терміни навчання, джерела фінансування різних категорій вступників, формування рейтингового списку
вступників, процедуру виконання умов до зарахування тощо. На архівній сторінці сайту повністю надається
інформація про спеціалізацію та інформація про вартість навчання. В переліку документів-додатків до повної версії
Правил прийому (2016 року) відсутнє “Положення про апеляційну комісію”, яке б регламентувало вимоги щодо
розгляду апеляцій вступників. Проте інформація в повній версії правил прийому (2016 р.) викладена чітко, доступно
та структуровано, в ній не було виявлено дискримінаційних положень, вона також оприлюднена на офіційному веб-
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сайті ЛНУ імені Івана Франка. З 2018 р. вступ на означену програму не здійснюється, тому аналіз кореляцій правил
прийому, внесених змін та відповідності інформації на офіційному сайті ЗВО на тепер видається недоцільним.

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

За правилами прийому 2016 р. конкурсний відбір на програму “Переклад (англійська мова)” здійснюється за
результатами вступних випробувань – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, з таких предметів: українська
мова та література (вага сертифікату - 0,25), іноземна мова (0,4), історія України або географія (0,2) (Таблиця 5, ст. 6
Правил прийому), результати яких відповідають рівневі початкових компетентностей. Мінімальна кількість балів
для допуску до участі у конкурсі станом на 2016 рік становила 100 балів. Конкурсний відбір проводиться на основі
конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому (8 розділ). Конкурсні предмети, їх вага за
сертифікатом ЗНО та конкурсний бал розроблені з урахуванням особливостей ОП, а саме пріоритетністю дисциплін
для програми. Ці дисципліни є основоположними для становлення фахівця двох іноземних мов та перекладача,
адже об’єктами вивчення в межах цієї освітньої програми є мовознавчі та літературознавчі процеси, функціонування
мови у різних стилях та її практичне застосування в процесі викладання першої іноземної мови і в забезпеченні
усної та письмової комунікації шляхом перекладу іноземними та державною мовами. На основі отриманої
інформації можна зробити висновок про те, що правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують
особливості самої освітньої програми.

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.

Правила визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО відображені у “Тимчасовому положенні про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка” від 27.01.2016 р.
https://cutt.ly/oygvgiR, “Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної
мобільності в ЛНУ ім. Івана Франка” від 20.06.2019 р. https://cutt.ly/eygvfXh, “Положенні про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ ім. Івана Франка” від 30.12.2016
р. https://cutt.ly/4ygvij3, “Положенні про порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення
з інших ЗВО у ЛНУ ім. Івана Франка” від 09.12.2019 р. https://cutt.ly/cygvuYF. Результати навчання, отримані під час
участі в програмах академічної мобільності за кордоном, визнаються та перезараховуються відповідно до угоди про
навчання та виписки з оцінками і кредитами не пізніше 2-х місяців з дня повернення до університету. Результати
навчання визнаються на основі ЄКТС. Порівняння обсягу навчального навантаження здійснюють шляхом
зіставлення результатів навчання, які здобувач вищої освіти досяг у ЗВО-партнері, та результатів навчання, що
заплановані ОП університету. Документи, оприлюднені на сайті ЗВО, є доступними для всіх учасників освітнього
процесу, а правила, сформовані в них, є чіткими та зрозумілими. Приклади визнання результатів навчання в межах
ОП, отриманих в інших ЗВО, відсутні.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті під час реалізації освітньої програми для
всіх учасників освітнього процесу у ЗВО регулює “Порядок визнання у Львівському національному університеті
імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті" від 2020 року.
((https://cutt.ly/RygvrFi). Ознайомлення експертів з правилами визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті підтверджує, що вони є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників ОП. Проте,
оскільки в межах ОП досі не було необхідності застосувати цей порядок, не можна зробити висновки про те, на
скільки послідовно дотримуються правил порядку під час реалізації ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. Правила прийому на навчання за
освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми. Визначені чіткі та зрозумілі правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, як під час академічної мобільності, так і
отриманих у неформальній освіті.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

В переліку документів-додатків до повної версії Правил прийому (2016 року) відсутнє “Положення про апеляційну
комісію”, яке б регламентувало вимоги щодо розгляду апеляцій вступників. Таке Положення відсутнє у ЗВО на
період 2016-2018 рр. Рекомендуємо додати до переліку документів-додатків до правил вступу “Положення про
апеляційну комісію ЛНУ ім. Франка”, щоб спростити абітурієнтам доступ до інформації, а також рекомендуємо
надати постійного статусу “Тимчасовому положенню Про порядок організації академічної мобільності здобувачів
вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка”.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП, а також правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, в тому числі неформальній освіті, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
враховують особливості самої ОП. Архівні сторінки факультету та університету за 2016 рік містять всю необхідну
інформацію про предмети вступу, терміни і тривалість навчання. Відсутність певної інформації на сайті Вступу
https://cutt.ly/gykzLwv, яку однак можна знайти на інших сторінках сайтів університету, не є суттєвим недоліком,
який загалом не впливає на якість ОП. Тому рівень відповідності ОП критерію 3, можна оцінити як B.

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.

Форми та методи навчання і викладання регулюються “Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.
Франка”. Згідно з відомостями про СО є такі форми навчальних занять: лекції, практичні чи семінарські заняття
(дискусія, практикум, презентація), індивідуальні заняття і консультації, педагогічна практика в школах та
перекладацька практика в перекладацьких агенціях і IT компаніях м. Львова. З урахуванням специфіки даної ОП
використовуються інтерактивні технології і альтернативні підходи до навчання: виконання письмових перекладів
від реальних замовників, наприклад, інших факультетів університету (зокрема економічного), забезпечення
перекладу під час загальноуніверситетських заходів. Вже п'ятий рік поспіль кафедра організовує перекладацький
конкурс “Віра Річ: талант і відданість”, за умовами якого студенти здійснюють аналіз перекладів відомих творів, а
також змагаються у номінації “Художній переклад” поезії Віри Річ. Крім того, під час навчання використовується
метод розв'язання конкретних ситуацій, пов'язаних із виконанням завдань та подоланням ентропії під час усного
перекладу. В аудиторії для тренування синхронного перекладу здобувачі практикують метод симуляції роботи
перекладачів-синхроністів. У 6 і 7 семестрах здобувачі пишуть курсові роботи. Такі форми і методи організації
навчання цілком дозволяють досягти заявлених в ОП ПРН. На період карантину форми роботи змінено, активно
розробляються курси на платформах Moodle, Google Class, Microsoft Teams, Zoom, Skype. Заняття відбуваються в
повному обсязі, що також дозволяє досягти ПРН даної ОП. Проте, на момент дистанц. експертизи не було з'ясовано
спосіб, у який буде відбуватися державна підсумкова атестація здобувачів за умови продовження карантину.
Представники студ. самоврядування беруть участь у засіданнях кафедри, Вченої ради факультету та університету, де
вносять пропозиції щодо вдосконалення та змін у даній ОП, що вказує на дотримання принципів
студентоцентрованого навчання. Також двічі проводилось опитування студентів щодо їхньої задоволеності якістю
освітнього процесу. Крім того, кожен викладач наприкінці свого курсу проводить усне опитування щодо форм,
методів, змісту свого курсу з метою його подальшого вдосконалення. Викладачі вільні обирати зміст, методи, форми
своєї навчальної, методичної та наукової роботи відповідно до принципів академічної свободи. Здобувачі мають
змогу обирати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок дисциплін вільного вибору, на які відведено 60
кредитів з 240, що складає 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС та задовольняє вимогу пп.15 п.1 ст.62 ЗУ “Про
вищу освіту”. Здобувачі також мають можливість вибрати 4 дисципліни із загальноуніверситетських курсів та теми
досліджень для курсових робіт, що сприяє реалізації їхньої академічної свободи. Під час зустрічей ЕГ зі здобувачами
та НПП було встановлено, що ЗВО дослухається до думки студентів щодо дисциплін, які мають бути включені до
переліку вибіркових, що свідчить про студентоцентрованість ОП.

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

На сайті факультету у розділі даної ОП представлено робочі навчальні програми ОК та силабуси (частини ОК), з
яких здобувач може дізнатися про зміст, ПРН, порядок та критерії оцінювання з цих ОК. Проте такі ОК як: “Перша
іноземна мова (англо-український переклад)” (1, 2, 4 семестри), “Лексикологія” (4 сем), “Вступ до спеціальності” (3
сем), “Лінгвокраїнознавство” (3 сем), “Перекладацький скоропис” (4 сем) не мають на сайті ні робочої навчальної
програми, ні силабусів. Однак під час опитування здобувачів та НПП було з'ясовано, що всі викладачі на першому
занятті повідомляють про цілі, зміст, форми контролю та критерії оцінювання за даним ОК.

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

В межах наукової роботи, студенти пишуть курсові роботи, беруть участь в студентських науково-методологічних
гуртках та наукових студентських конференціях з можливістю публікації своїх праць. Результати наукових
досліджень, які представлені у курсових роботах, студенти використовують під час підготовки до практичних занять.
Протягом семестру керівники студентських наукових робіт проводять індивідуальну науково-дослідну роботу зі
студентами, спрямовану на отримання практичних навиків та умінь щодо використання та опрацювання наукових
джерел, написання, розробки презентаційного матеріалу, використання теоретичних та емпіричних методів
дослідження. Викладачі кафедри пропонують широкий вибір тем для студентських наукових робіт, серед яких: різні
напрямки художнього, науково-технічного, аудіовізуального перекладу, локалізація комп’ютерних ігор, мобільних
додатків тощо). Тож студент здійснює індивідуальний вибір та обирає тему, що відповідає його чи її науковим
зацікавленням. Під час зустрічей було з'ясовано, що здобувачі беруть участь в конкурсах студентських наукових
робіт та олімпіадах, наукових конференціях, семінарах, круглих столах. Серед них, зокрема, Всеукраїнський конкурс
наукових робіт зі спеціальності «Переклад», ІІ етап якого проводить вже 5 рік поспіль кафедра перекладознавства та
контрастивної лінгвістики. З 2016 року здобувачі даної ОП активно беруть участь у конкурсі на вшанування пам’яті
Віри Річ «Талант і відданість» у номінаціях «Переклад» та «Перекладознавчий аналіз», переможці якого
отримували грошову премію з фонду Віри Річ. У 2019 році спільно з університетом Айови, Асоціацією
Американських перекладачів і мережею «ЮНЕСКО. Міста літератури» кафедра провела семінар з художнього
перекладу, де брали участь викладачі і здобувачі даної ОП.

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

Аналіз документів та опитування НПП, здобувачів, роботодавців дає змогу стверджувати, що оновлення змісту
освіти та освітніх компонентів даної ОП проводиться регулярно. Викладачі даної ОП є практикуючими
перекладачами (Кам’янець А., Сташків Г., Пехник Г., Діжак О.), тому вони володіють інформацією щодо сучасних
практик у даній галузі (використання перекладацьких програм та інструментів, особливостей галузевого перекладу).
Наприклад, Т. Струк (директор перекладацької агенції, яка певний час поєднувала перекладацьку діяльність з
викладанням на кафедрі) нещодавно проводила семінар про використання CAT-інструментів для студентів та
викладачів кафедри. Слід зазначити, що використання CAT-інструментів зараз включено до змісту ОК з перекладу.
НПП, здобувачі та роботодавці залучаються до обговорення щодо внесення змін до змісту освіти та освітніх
компонентів безпосередньо на засіданнях кафедри та Вченої ради факультету (https://cutt.ly/fyjJyks), через
проведення усних та онлайн опитувань, під час спільних заходів. Назви та зміст освітніх компонентів
затверджуються щорічно на 1 засіданні кафедри у новому навчальному році. У відомостях про СО зазначено, що
додавання нових ОК відбувається на основі наукових досліджень викладачів кафедри та наукових досягнень і
сучасних практик у відповідній галузі. Уважно вивчивши навчальні плани даної ОП, ЕГ дійшла висновку, що за 2
роки, у які здійснювався набір на дану ОП (2016 та 2017), відбулось 2 зміни освітніх компонентів вибіркового блоку.
ОК “Морфологічні аспекти перекладу” (2016) замінено на “Лексичні аспекти перекладу” (2017), а ОК “Зіставна
фонетика” (2016) замінено на ОК “Зіставна лексикологія” (2017). У результаті змін виникла ситуація, коли в одному
вибірковому блоці здобувачам було надано вибір між ОК “Зіставна лексикологія” та ОК “Зіставна фразеологія”, що,
по суті, є частиною першого ОК того ж блоку та звужує можливості реального вибору. Під час зустрічі з НПП
кафедри було встановлено, що на кафедрі існує інститут тьюторства у формі наставництва, коли більш досвідчені
викладачі об'єднують навколо себе молодших викладачів та спільно обирають методи навчання і зміст дисципліни,
яку вони викладають, оптимізують та вдосконалюють її. Це сприяє уніфікованому підходу до викладання
дисципліни, забезпечує планомірний розвиток необхідних компетентностей студентів та досягнення визначених
ПРН.

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

Інтернаціоналізація здійснюється на основі міжнародного співробітництва з закордонними ЗВО із суміжним
профілем ОП, зокрема Стенфордським університетом та університетом Айови, Стокгольмським університетом,
Варшавським та Жешувським університетами. Ця співпраця передбачає стажування навчально-педагогічного
персоналу, обмін студентами, спільні наукові міжнародні конференції, участь у підготовці і виданні фахових
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збірників, читання лекцій провідними іноземними перекладознавцями і перекладачами. Під час спілкування із
НПП та здобувачами було з'ясовано, що викладачі (Грабовецька О., Савчин В., Бораковський Л., Одрехівська І. та
ін.) досить активно проходять стажування в закордонних ЗВО (Стокгольмский університет, Варшавський та
Жешувський університети), а також іноземні викладачі приїздять до ЛНУ імені Івана Франка читати лекції, взяти
участь у літніх школах з перекладу. Зокрема був наведений приклад нещодавніх візитів - професора Стенфордського
університету, професора університету Айова, завідувача кафедри Жешувського університету. Проте ЕГ відмітила, що
активність здобувачів дещо поступаєтся викладацькій. Так із запрошених на зустріч здобувачів жоден ще не
користувався програмою академічної мобільності, хоча присутні були студенти 2, 3 та 4 курсів. Вони також
пригадали лише декілька випадків, коли за програмою Erasmus+ їздили на навчання їхні однокурсники. В
університеті функціонує Відділ міжнародних зв’язків https://cutt.ly/CyjHBok, який надає інформацію про актуальні
можливості міжнародної діяльності. Проводиться Міжнародний семінар з художнього перекладу у межах проекту
«ЮНЕСКО. Міста літератури». В університеті академічна мобільність регулюються “Тимчасовим положенням про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/oygvgiR. Визнання результатів навчання учасників академічної мобільності регулюється відповідним
“Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ
імені Івана Франка” https://cutt.ly/eygvfXh У ЗВО розроблена стратегія інтернаціоналізації ЛНУ імені Івана Франка
https://cutt.ly/oyjHNTg, у якій інтернаціоналізація та співробітництво з іноземними ЗВО прописані, як стратегічні
цілі ЛНУ ім. І. Франка, які охоплюють такі напрями, як інтеграція викладацького складу в міжнародну наукову
спільноту, обмін студентами і викладачами в межах академічної мобільності, участь в міжнародних рейтингах,
заохочення іноземних студентів до навчання в ЛНУ ім. І. Франка та ін. Також розроблено систему абсолютних і
відносних показників інтернаціоналізації ЗВО. У ЗВО розроблено “Положення про порядок визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/4ygvij3 .
Отже, навчання, викладання та наукові дослідження викладачів і здобувачів даної ОП пов’язані з
інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Різноманіття форм та методів навчання і викладання із можливістю практикувати навички у реальних ситуаціях.
Дотримання умов надання викладачам та здобувачам академічної свободи та можливості побудови індивідуальної
освітньої траєкторії згідно з чинним законодавством. Адаптація навчального процесу до дистанційного навчання в
умовах загальнонаціонального карантину, використання великої кількості платформ та засобів онлайн-навчання.
Забезпечення студентоцентрованості освітнього процесу шляхом проведення опитувань здобувачів та врахування
їхніх пропозицій щодо задоволення їхніх потреб. Вдале поєднання навчання і дослідження. Регулярне оновлення
змісту освіти та освітніх компонентів з урахуванням тенденцій ринку праці, новітніх практик в галузі, потреб
студентів, із залученням думки практиків і всіх стейкхолдерів. На кафедрі існує інститут тьюторства (наставництва),
що спрямований на згуртування молодих викладачів з більш досвідченими та сприяє вдосконаленню й оптимізації
ОК ОП. Тісна співпраця з провідними закордонними ЗВО. Висока академічна мобільність викладацького складу.
Наявність положення про перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності. Наявність
стратегії інтернаціоналізації ЗВО.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Задля більшої конфіденційності, об'єктивності та відкритості відповідей здобувачів викладачам наприкінці курсу
рекомендуємо замінити усні опитування на анонімні письмові чи онлайн опитування. До того ж у такий спосіб
висловити свою думку можуть ті, хто не зміг потрапити на заняття, під час якого проводилось опитування.
Обмежений вибір вибіркових дисциплін у межах блоків. Рекомендуємо урізноманітнити варіативну складову в
межах блоків та між ними. Рекомендуємо регламентувати інститут тьюторства, оскільки на даному етапі він існує за
згодою викладачів, без регулювальних документів. На час проведення експертизи ще не було точно визначено
спосіб проведення державної підсумкової атестації за умови продовження карантину на більш тривалий час. До
деяких ОК на сайті відсутні робочі навчальні програми або силабуси. Рекомендуємо розмістити всі робочі навчальні
програми або силабуси всіх ОК, щоб усі здобувачі, а особливі ті, які не були присутніми на перших парах, коли
викладачі оголошували про зміст, цілі, форми та критерії оцінювання дисципліни, мали доступ до такої інформації.
Невисока академічна мобільність здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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З огляду на те, що ОП відповідає переважній більшості підкритеріїв, а виявлені недоліки не є суттєвими, вважаємо,
що рівень відповідності ОП Критерію 4 можна оцінити як “В”.

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.

Відповідно до “Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені
Івана Франка” https://cutt.ly/Hygve32 від 2020 року у ЗВО застосовують такі форми контролю, як поточний
контроль (у тому числі - модульний) і підсумковий контроль (семестровий, заміри залишкових знань і державна
атестація). Згідно з цим положенням, форми і методи проведення комплексного контролю знань і критерії
оцінювання усіх видів навчальної роботи мають бути визначені в робочій програмі навчальної дисципліни /
силабусі. Проте, під час дистанційної експертизи було з'ясовано, що на сайті даної ОП робочі навчальні програми чи
силабуси деяких ОК відсутні. Також за цим положенням відповідальність за інформування здобувачів вищої освіти
щодо форм, методів і критеріїв оцінювання покладена на розробника навчально-методичного комплексу
дисципліни / лектора, який робить це під час першого заняття з відповідного освітнього компонента. Під час
опитування здобувачі підтвердили, що на першому занятті викладачі надають їм цю інформацію. Згідно з
Положенням про організацію освітнього процесу заміри залишкових знань здобувачів вищої освіти регламентується
“Положенням про заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. Івана Франка” (ЕГ зауважує, що таке положення
відсутнє на сайті ЗВО) та проводяться кожного семестру у вигляді ректорської або факультетської контрольних
робіт. Форма державної атестації визначена в ОП та регламентується “Положенням про Екзаменаційну комісію у
ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/nyjHmS0 Уважне вивчення документів та опитування здобувачів і
роботодавців дозволяє стверджувати, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання дозволяють
встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремого ОК та ПРН даної ОП в цілому. Контрольні
заходи також регулюються “Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка”, де
прописано можливість зарахування здобувачам вищої освіти додаткових балів з дисципліни за участь у
всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, наукові публікації,
проте, у порядку визначеному Вченою радою університету.

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

Згідно Стандарту атестація здобувачів вищої освіти має здійснюватись у формі атестаційного екзамену, який має
забезпечувати оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою програмою. Атестація
здобувачів за даною ОП проводиться у формі складання державних іспитів з перекладознавства, з першої іноземної
мови та другої іноземної мови. Атестація здійснюється відкрито і публічно, що за умови дотримання академічної
доброчесності та об'єктивності оцінювання, надає можливість забезпечувати оцінювання досягнення результатів
навчання, визначених освітньою програмою і цілком відповідає вимогам Стандарту. Проте у разі продовження
карантину на більш тривалий термін, дотримуватися цих умов буде вкрай важко. Адміністрація ЗВО обговорює
можливі виходи з цієї складної ситуації, зокрема розглядається платформа Microsoft Teams як одна із можливих для
проведення віртуальної державної атестації. Проте на момент проведення дистанційної експертизи чіткої стратегії
ще не було вироблено.

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

Чинні “Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана
Франка” https://cutt.ly/Hygve32 та “Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/dt9SFJH містять загальні визначення суті й порядку проведення контрольних заходів (заліку,
екзамену, атестації) та їх повторного проходження. У цих Положеннях та інших документах ЗВО не визначені
процедури оскарження результатів контрольних заходів. У “Положенні про екзаменаційну комісію у ЛНУ імені
Івана Франка” https://cutt.ly/nyjHmS0, яке регламентує проведення державної атестації здобувачів, серед обов’язків
голови екзаменаційної комісії є обов’язок розглядати заяви або скарги студентів з питань порушення прав або
необ’єктивної оцінки при складанні державного екзамена та приймати відповідні рішення. Проте процедура
оскарження результатів державної атестації також не прописана. Під час опитування здобувачі повідомили, що за
потреби оскаржити результати, вони звертаються до завідувача кафедри. В університеті діє “Антикорупційна
програма ЛНУ ім. І.Франка” https://cutt.ly/sygW3bS , де чітко прописана процедура врегулювання конфлікту
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інтересів та дії здобувачів, НПП чи інших співробітників університету у випадку виявлення корупції. Під час
зустрічей здобувачі згадували, що знають про те, що можуть зателефонувати на антикорупційну лінію університету.

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.

Забезпечення академічної доброчесності регламентується “Положенням про забезпечення академічної
доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка”, яке достатньо чітко визначає політику, стандарти та процедури
дотримання академічної доброчесності, а також процедури оскарження та академічну відповідальність за
порушення академічної доброчесності. Даним положенням прописані заходи щодо створення та популяризації
культури академічної доброчесності (проведення для студентів 1 курсу днів (тижнів) академічної доброчесності,
впровадження в ОП компонентів, які забезпечують набуття відповідних компетентностей здобувачами вищої
освіти). Проте під час зустрічей зі здобувачами було з'ясовано, що ні днів, ні тижнів академічної доброчесності не
проводиться. Культура якості в цьому розрізі впроваджується несистемно, на розсуд кожного викладача, який може
вибірково обирати роботи на перевірку на плагіат. Під час зустрічі НПП підтвердили, що перевірка робіт на
наявність некоректних запозичень відбувається вибірково. З метою протидії порушенням академічної доброчесності
використовується рекомендована МОН система Unicheck. Проте така система діє лише для перевірки
кваліфікаційних робіт, які не передбачені бакалаврським освітнім рівнем, на якому реалізується ОП. В університеті
досить добре розроблені документи щодо формування культури якості: “Кодекс академічної доброчесності ЛНУ
імені Івана Франка” https://cutt.ly/qygWNXD , Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачем
вищої освіти https://cutt.ly/RygW1Tr та працівником https://cutt.ly/2ygWMC4 у ЛНУ імені Івана Франка. Проте на
зустрічах із здобувачами ніхто з присутніх не згадав, що бачив чи підписував ці документи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми та критерії оцінювання ОК загалом є чіткими і зрозумілими. Форми контрольних заходів та критерії
оцінювання дозволяють встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремого ОК та ПРН даної
ОП в цілому. Форма державної атестації здобувачів повністю відповідає Стандарту та дозволяє забезпечити
оцінювання досягнення результатів навчання, визначених даною ОП. У ЗВО існує грунтовно розроблена
антикорупційна програма. Добре розроблені документи для впровадження культури якості щодо академічної
доброчесності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Відсутність деяких робочих навчальних програм або силабусів дисциплін на сайті даної ОП, що може завадити
доступу до інформації здобувачів, які пропустили перше заняття, на якому викладач повідомляє про форми та
критерії оцінювання. Рекомендуємо оновити інформацію на сайті та оприлюднити всі відсутні наразі навчальні
програми та/або силабуси. Відсутність системного підходу до розвитку культури якості в питанні академічної
доброчесності: документи і положення розроблені добре, проте на практиці реалізація даного завдання
залишається на розсуд викладачів. Експертна група вважає, що вибіркова, суб’єктивна перевірка робіт на плагіат не
сприятиме створенню культури якості. Рекомендуємо застосовувати системний підхід до перевірки робіт на плагіат і
до популяризації академічної доброчесності (реалізовувати заходи, прописані в документах - дні та тижні
академічної доброчесності та ін.). На момент дистанційної експертизи ще не було розроблено чіткої стратегії щодо
проведення державної атестації здобувачів в умовах продовження карантину. Рекомендуємо прописати чіткі
процедури здійснення державної атестації в дистанційному форматі з урахуванням забезпечення дотримання
правил академічної доброчесності здобувачами та НПП. Не прописані чіткі процедури оскарження результатів
контрольних заходів. Рекомендуємо прописати чіткі та зрозумілі процедури оскарження результатів контрольних
заходів. На сайті відсутнє “Положення про заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. Івана Франка”, про яке
згадується у “Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка” Рекомендуємо розробити та
оприлюднити “Положення про заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. Івана Франка”.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Сторінка 15



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЗВО розроблені документи, що регламентують процедури, пов’язані з контрольними заходами і дотриманням
академічної доброчесності. Проте не прописані процедури оскарження результатів контрольних заходів, крім
згадування відповідальної особи щодо оскарження результатів державної атестації. Також слід зауважити, що
впровадження культури академічної доброчесності залишається на розсуд викладачів, хоча у ЗВО є безліч положень
та інших документів, які регламентують досить дієві заходи щодо системного впровадження академічної
доброчесності. Водночас контрольні заходи, передбачені ОП, є достатньо чіткими та дозволяють оцінити рівень
досягнення здобувачами визначених результатів навчання, а дані зауваження не є суттєвими та дозволяють
встановити рівень відповідності цьому критерію - “В”.

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.

Оцінка академічної та професійної кваліфікації викладачів здійснювалась на основі відомостей про
самооцінювання, інформації, розміщеної на сайті ЗВО, отриманих на запит ЕГ документів від ЗВО про якісний
склад групи забезпечення ОП (https://cutt.ly/qyjG3tN), результатів інтерв’ювання НПП, здобувачів і роботодавців.
Зокрема, аналіз отриманої інформації засвідчив, що академічна кваліфікація викладачів (68 осіб), які забезпечують
ОП, їх педагогічний стаж та наявність публікацій узгоджуються з дисциплінами, спеціальністю і спеціалізацією.
Зауважимо, що 20 викладачів з числа, тих, хто забезпечує викладання на ОП, мають науковий ступінь кандидата
філ. наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство, та один викладач має науковий ступінь доктора філ. наук
за цією ж спеціальністю. Такий вагомий показник фахівців у галузі перекладознавства вказує на високий науковий
та професійний рівень НПП, які забезпечують ОП. Варто також відмітити значний науковий доробок викладачів у
вигляді публікацій у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection, Index Copernicus (викл. О. Дзера,
Н. Андрейчук, А. Камянець, І. Одрехівська та ін.), розроблене навчально-методичне забезпечення (О. Грабовецька,
Н. Андрейчук та ін.), посібники для читання і перекладу (О. Літвіняк), українсько-англійський фразовий глосарій
суспільно-політичної лексики (Л. Тарапацька, М. Кравцова). Викладачі також провадять перекладацьку діяльність,
зокрема беруть участь у перекладі статей із праці The Handbook of Translation Studies видавництва John Benjamins
(викл. Н. Андрейчук, І. Одрехівська, Р. Ситар), виконують художній переклад (А. Кам’янець, В. Куч, Л. Тарапацька, Т.
Шмігер), юридичний переклад (Г. Пехник), співпрацюють з економічним факультетом та виконують переклад
економічних текстів. Інформація про наукову та професійну діяльність також висвітлено на сторінках сайту кафедри
https://cutt.ly/WyjG7fb . Всі викладачі проходять підвищення кваліфікації та беруть участь у програмах академічної
мобільності переважно в університетах ЄС (Швеція, Польща, Фінляндія, Австрія, Німеччина), а також США та
Канади. Таким чином, з огляду на встановлені факти та докази, академічна та професійна кваліфікація викладачів,
задіяних до реалізації ОП, у повній мірі забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН ОП.

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

Процедури конкурсного добору викладачів регулює «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка»
https://cutt.ly/eygvyfM (2018 р.), зокрема в частині пунктів 4.5-4.8. За умовами конкурсного відбору претендент на
заміщення вакантної посади повинен мати відповідну кваліфікацію, науково-методичний доробок, досвід роботи за
фахом в Україні та за її межами. Згідно пунктів 4.5 та 4.6. претендентами залежно від посади проводяться відкриті
лекції або практичні чи семінарські заняття в присутності працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. колективом
кафедри здійснюється обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів в їх
присутності. Згідно пункту 4.8. висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів затверджуються
таємним голосуванням та передаються на розгляд конкурсної комісії факультету (або атестаційно-кадрової комісії
Вченої ради університету). Завідувач кафедри на засіданні Вченої ради факультету (університету) оголошує
пропозиції кафедри і відбувається таємне голосування. Претендент вважається обраним, якщо за нього
проголосувало більше половини від присутніх на засіданні Вченої ради факультету (університету). Дотримання
описаної процедури підтвердили НПП кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура, її
завідувач та в.о. декана факультету іноземних мов. Нарікань на процедури конкурсного добору НПП висловлено не
було. Таким чином ЕГ прийшла до висновку, що такі процедури є прозорими та водночас вимогливими з погляду
перевірки професійності і кваліфікації претендентів на посади, що дозволяє забезпечити успішну реалізацію ОП на
високому рівні.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка періодично
організовує зустрічі з представниками роботодавців, зокрема, у рамках «Днів кар’єри ЄС». Метою зустрічей є
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ознайомлення та поширення інформації про кар’єрні можливості для молоді в європейському вимірі, ситуацію на
ринку праці, можливості навчання та стажування за кордоном. На підтвердження цих фактів, у ході зустрічі з ЕГ
роботодавці зазначили, що під час навчального процесу представників видавництв та перекладацьких агенцій
запрошують на лекції на безоплатній основі, щоб вони розповіли, чого очікують від випускників ОП. Вважаємо, що
такий підхід допомагає скласти компетентнісний портрет конкурентоспроможного перекладача та вдосконалити
ОП для підготовки саме фахівця такого гатунку. ЕГ також ознайомилася та проаналізувала долучені до відомостей
про самооцінювання відгуки від роботодавців та надані ЗВО договори співпраці зі школами, видавництвами бюро
перекладів, серед яких: Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, Мовний центр
“Victory”, центр іноземних мов “Galaxy”, Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка, Львівська українська гуманітарна
гімназія ім. О. Степанів, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний молодіжний центр»,
ТОВ «Перекладацький центр «Галерея мов»», Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради, ТзОВ «БПО
Некстдор». Зазначені документи свідчать про те, що бази практики у подальшому стають потенційними
працедавцями для здобувачів ОП. У процесі спілкування із роботодавцями ЕГ пересвідчилася, що кафедра має
постійний зворотний зв'язок із базами практик та роботодавцями, проводить обговорення результатів практик та
побажань щодо вдосконалення ОК ОП, розвитку фахововажливих та соціальних навичок здобувачів тощо. Таким
чином, можна стверджувати, що ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу у межах
ОП, що акредитується.

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

Кафедра як структурний підрозділ ЗВО практикує залучення до аудиторних занять експертів та представників
роботодавців. Зокрема безкоштовні курси роботи з CAT інструментами для здобувачів ОП проводила Тетяна Струк,
засновниця та директор компанії з перекладів і локалізації «Лінгвістичний центр». Цей факт було підтверджено у
процесі зустрічі з Т. Струк, яка виступила у ролі фахівця галузі та роботодавця. Серед викладачів кафедри є
професійні синхроністи та спеціалісти з різножанрового письмового перекладу, які поєднують викладацьку та
професійну діяльність. Кафедра також має усталену практику запрошувати перекладачів та експертів галузі для
виголошення відкритих лекцій для здобувачів. Наприклад, 12 грудня 2017 р. відбулася відкрита лекція-розмова з
майстром слова, знаним перекладачем і письменником Андрієм Содоморою. У 2019-2020 навчальному році було
проведено такі заходи: 3 жовтня 2019 року професорка Стенфордського університету Юлія Ільчук прочитала лекцію
«The translator in-between: Ukrainian Translations of Nikolai Gogol’s Taras Bulba (1835, 1942)»; 19 грудня 2019 року
професор Університету Айови, керівник магістерської програми з художнього перекладу Арон Ажі провів лекцію
«Translation Ecosystem». Таким чином, ЕГ пересвідчилася, що ЗВО активно залучає до аудиторних занять
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.

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

ЗВО сприяє професійному розвитку НПП через власні програми та у співпраці з іншими організаціями. У
структурному підрозділі ЗВО – Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти - забезпечується підготовка та
перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації, стажуванні.
Зокрема представник цього Інституту під час зустрічі з ЕГ зазначив, що в межах ЗВО здійснюється підвищення
кваліфікації та стажування НПП у вигляді безкоштовних довгострокових (180 год.) та короткострокових програм
(40 год.) за денною та вечірньою формами навчання, де навчають як користуватися системою LMS Moodle,
програмами Google Forms, Prezi, здійснювати процедури виявлення плагіату. За проходження цих курсів НПП
можуть отримати кредити за накопичувальною системою, яку регламентує «Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ ім. І. Франка». Професійний розвиток кадрів
також забезпечується програмою стажування, зокрема закордонного, на яке щорічно оголошується конкурс у ЗВО,
проведенням та відвідуванням міжнародних наукових конференцій. Відділ міжнародних зв’язків ЗВО організовує
для працівників навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус+». У ході
спілкування із НПП, вивчення відомостей про самооцінювання, зустрічі із керівником міжнародного відділу ЗВО та
вивчення документів, наданих ЗВО, було встановлено, що викладачі кафедри за останні 5 років взяли участь у
закордонних стажуваннях та програмах академічної мобільності у Віденському університеті в Інституті славістики
(Австрія), в університеті Отто-Фрідріха (м. Бамберг, Німеччина (М. Горордиловська https://cutt.ly/qyjGB49), І.
Грабовецька (https://cutt.ly/xyjGNSc ), у Варшавському університеті в Інституті прикладної лінгвістики (Польща), в
Інституті теоретичного і прикладного перекладознавства Ґрацького університету імені Карла і Франца (Австрія), в
університеті Турку (Фінляндія), Інституті перекладознавства імені Ю. Найди (Італія), в Стокгольмському
університеті (Швеція) (В. Савчин https://cutt.ly/OyjG1ei) в рамках програми Вісбю, проходили стажування зі
стипендією імені Вейна Вучініча в Стенфордському університет (США) та ін. Викладачі кафедри також самі
виступають ініціаторами заходів з підвищення професійної майстерності, зокрема влітку 2019 року спільно з
університетом Айови, Асоціацією американських перекладачів і мережею «ЮНЕСКО. Міста літератури» було
проведено семінар з художнього перекладу, що об’єднав фахівців галузі з багатьох країн. Отже, можна стверджувати,
що у ЛНУ ім. І. Франка сприяють професійному розвитку викладачів.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО існує система матеріального та морального заохочення викладачів до досконалості у викладанні, що
реалізується шляхом преміювання за об’єктивними показниками науково-педагогічних досягнень відповідно до
«Положення щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання»
https://cutt.ly/JygvsUh, «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників» https://cutt.ly/HygOCFw, «Положення про мотиваційний фонд ЛНУ ім. І.
Франка» https://cutt.ly/QygO74z, «Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів
університету за наукові здобутки», «Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана
Франка «Медаль Івана Франка»» https://cutt.ly/IyjGZYo. Членам ЕГ як доказ реальної практики преміювання було
надано Наказ №2226 від 12.06.2019 р. «Про надання премії працівникам факультету іноземних мов»
https://cutt.ly/nyjlipP. Також у розмові з гарантом ОП члени ЕГ дізналися, що ЗВО преміює НПП до важливих
державних свят та до дня університету, що також регламентується положенням ЗВО. Компенсація витрат,
пов’язаних з професійним удосконаленням та науковою діяльністю за кордоном здійснюється за рахунок
приймаючої сторони. Від 07.02.2020 р. в університеті діє “Положення про преміювання працівників, аспірантів і
студентів Університету за наукові здобутки (в новій редакції)” https://cutt.ly/EygO95J. Прикладів застосування
такого положення на тепер ще немає. Стратегічною програмою розвитку кафедри перекладознавства та
контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура на 2020-2025 роки передбачено організацію та проведення міжнародних
семінарів та конференцій, удосконалення викладання синхронного перекладу за рахунок забезпечення кафедри
лабораторією синхронного перекладу, на що ЗВО виділятиме кошти. Таким чином, у ЗВО існує дієва система
стимулювання розвитку викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Високий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, залучених до реалізації ОП. 20 викладачів
кафедри мають науковий ступінь за спеціальністю 10.00.16 – перекладознавство, що повністю відповідає
спеціалізації, за якою реалізується ОП. Прозорі процедури конкурсного відбору НПП, що дозволяють забезпечити
необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Реальна дієва система
стимулювання НПП до академічної та професійної мобільності. Активна участь НПП в різноманітних міжнародних
проектах, семінарах і програмах, в тому числі - стипендіальних, організація та участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, публікації в наукометричних і фахових виданнях. Залучення роботодавців та
професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Поєднання НПП викладацької та
перекладацької діяльності. Сприяння професійному розвитку викладачів як через власні довгострокові та
короткострокові програми підвищення кваліфікації, так і у співпраці з міжнародними організаціями через
програми стажування та академічної мобільності. Стимулювання розвитку викладацької майстерності через власну
систему розвитку викладацької майстерності. Наявність необхідних регламентуючих документів.

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

Слабких сторін не виявлено

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП повністю відповідає вимогам підкритерію 6 на взірцевому рівні А. Викладачі, задіяні на ОП, мають унікальне
поєднання професійних та академічних кваліфікаційних характеристик. Професійна кваліфікація НПП ОП
підтверджена наявністю відповідної освіти, сертифікатами та свідоцтвами як щодо підвищення кваліфікації, так і
проходження закордонних стажувань за програмами міжнародної академічної мобільності, практичним досвідом
роботи у сфері надання послуг перекладу,участю в організації та проведенні міжнародних конференцій,
всеукраїнських конкурсів, перекладацьких майстерень. Академічна кваліфікація НПП ОП підтверджена значною
кількістю фахових публікацій, більшість з яких є закордонними та входять до міжнародних наукометричних баз.
Викладачі мають наукові публікації відповідно до дисциплін,що ними викладаються. Наявність чіткої та вимогливої
процедури конкурсного відбору дозволяє залучати професіоналів, які володіють необхідними знаннями та
навичками для успішної реалізації навчального процесу; залучення професіоналів-практиків та експертів галузі
перекладу сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей здобувачів; для розвитку наукового та
професійного потенціалу викладачів ЗВО створено ефективну систему заохочення.

Сторінка 18



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.

Згідно з документом “Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/1ygPYkU для реалізації ОП використовуєтся аудиторний фонд та інші навчальні приміщення за
адресою: вул. Університетська, 1, згідно з Наказом МОН 29.01.2014 р. № 85 «Про закріплення державного майна за
ЛНУ імені Івана Франка на праві оперативного управління» За тим же наказом для реалізації даної ОП
використовуються: спорткомплекс, спортивні зали, спортивні майданчики, басейн університету, наукова та
навчальна бібліотеки. Також для студентів даної ОП використовуються гуртожитки 2, 6 і 8 (новий, поселені студенти
1 та 2 курсів) . Згідно з інформацією на відео, розміщеному за посиланням https://cutt.ly/fyhNuD5 , до аудиторного
фонду факультету іноземних мов, який забезпечує реалізацію даної ОП, належить 40 навчальних приміщень,
загальною площею 1484 кв.м. До приміщень факультету належить конференц-зал, обладнаний для читання лекцій
у режимі онлайн та проведення конференцій, фонетична лабораторія, 10 аудиторій обладнано стаціонарними
проекційним та мультимедійним обладнанням та спеціалізована аудиторія для синхронного перекладу з 15
комп'ютеризованими робочими місцями з ліцензійним програмним забезпеченням “Нібелунг” для навчання
синхронного перекладу, а також з робочим місцем перекладача-синхроніста (стаціонарною кабінкою). При зустрічі
було з'ясовано, що нещодавно факультет отримав ліцензійне програмне забезпечення SDL Trados. У всіх аудиторіях
забезпечено вільний доступ до мережі wi-fi. Кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені
Г.Кочура, яка реалізує дану ОП, також має декілька ноутбуків та аудіо-програвачів. Щодо поповнення фондів
кафедри, то раніше цим опікувалась професор Р.Зорівчак, використовуючи особисті зв'язки, зараз кафедра веде
переговори з родиною професора щодо передачі особистої бібліотеки професора Р.Зорівчак до фондів кафедри.
Також було зауважено, що університет надає можливість кожного року складати список потрібної літератури.
Керівник наукової бібліотеки Кметь В.Ф. зауважив, що фонди літератури поповнюються не так часто. Технічне
оснащення факультету також було здійснено у рамках проекту „LEARNOPOLIS“ (спільний ЛНУ Франка та
Університету міста Байрот, Німеччина, за фінансової підтримки DAAD) (обладнання для відеоконференцій,
накопичувачі інформації). З технічним оснащенням кафедри та факультету, які забезпечують реалізацію даної ОП
можна ознайомитись за даним посиланням: https://cutt.ly/ryjB9yi. Таким чином, можна стверджувати, що 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.

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.

За результатами дистанційної експертизи та опитувань стейкхолдерів було встановлено достовірність поданої у
відомостях про самооцінювання інформації щодо вільного та безкоштовного доступу викладачів та здобувачів вищої
освіти до освітніх ресурсів. Усі викладачі та здобувачі вищої освіти мають безоплатний доступ до мережі Інтернет
(безкоштовний доступ до мережі wi-fi забезпечений у всіх навчальних приміщеннях, де здійснюється реалізація
даної програми), до ресурсів навчальної та наукової бібліотек, у тому числі електронних., навчальної літератури на
кафедрі. Проте, за результатами опитування студентів, які проводив факультет, здобувачі вищої освіти скаржились,
що деякі підручники вони мають купувати за власний кошт. При зустрічі з гарантом та НПП експертам були надані
роз'яснення, що переважним чином студенти стикались з необхідністю купувати підручники власним коштом
декілька років назад, зараз ситуація покращилась, проте студенти поки що змушені купувати підручники з першої
мови або користуватися сканованою електронною копією підручника, яку завантажують з інтернета. Було
наголошено, що студентів не змушують купувати підручники.

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.

Під час дистанційної експертизи проректор з навчально-виробничої та адміністрат.-господарської роботи Курляк
В.Ю. зауважив, що в навчальних аудиторіях АГЧ регулярно перевіряє електропроводку. Цього року закінчується
проєкт реставрації головного корпусу, де у першу чергу було замінено саме електропроводку. Отримано 10 млн
державних інвестицій на проведення протипожежних заходів, на ці кошти планують обладнати корпуси системою
оповіщення та протипожежною сигналізацією. На 4 поверсі навчального корпусу, де проходять заняття студентів
даної ОП, є аварійний вихід, ключі від якого, як було з'ясовано ЕГ під час опитування, знаходяться в фонетичній
лабораторії та в деканаті. ЕГ, керуючись наказом МОН України № 974 від 15.08.16.”Про затвердження Правил
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України” https://cutt.ly/tylu1pW, де прописано,
що “двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без перешкод відчинені”; вважає, що під час масштабної
пожежі або великого задимлення необхідність бігти в деканат чи фонетичну лабораторію за ключем від аварійного
виходу може створити перешкоди для своєчасної евакуації людей. Під час опитування НПП ЕГ було повідомлено,
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що вогнегасник і аптечка знаходяться на кафедрі, яка забезпечує реалізацію даної ОП. Проте, згідно з “Інструкцією
щодо порядку утримання та експлуатації первинних засобів пожежогасіння у ЛНУ ім. І. Франка”
https://cutt.ly/2yluNV0 “Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими
вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК- 1,4 чи ВВК- 2, але не менше, ніж один вогнегасник зазначених
типів на приміщення”. А згідно з “Типовою інструкцією № 7 щодо заходів пожежної безпеки приміщень
обчислювальних центрів, комп'ютерних класів ЛНУ ім. І. Франка” вогнегасник має знаходитись не далі 20 метрів від
найбільш віддаленого місця приміщення https://cutt.ly/9yluMOR. Отже, ЕГ вважає, що кількість вогнегасників та
їхнє місцерозташування необхідно привести до норм та правил, прописаних у відповідних документах. Згідно з
документами ЗВО, серед протипожежних заходів передбачені інструктажі та протипожежні навчання. Проте,
здобувачі на зустрічі зауважили, що протипожежні навчальні евакуації у них не проводились. Була одного разу
реальна евакуація у зв'язку з телефонним тероризмом: було попередження про замінування корпусу. На думку
студентів, евакуація пройшла добре. У розпорядженні студентів даної ОП є їдальня і 2 буфети. На зустрічі з гарантом
експертам було повідомлено, що нещодавно у ЗВО було здійснено заміну вікон та утеплено корпуси. У приміщеннях
ЗВО дотримуються санітарно-епідеміологічні норми. Студенти на 3 і 4 курсах проходять медичний огляд перед
практикою. В головному корпусі ЗВО працює медичний пункт для студентів та працівників. Отже, освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів, що навчаються за ОП, та дозволяє задовольнити їхні
потреби та інтереси.

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

Під час дистанційної експертизи було виявлено достатній рівень освітньої, організаційної, інформаційної та
консультативної підтримки здобувачів. Організаційна та інформаційна підтримка. У ЗВО є електронний розклад,
функціонує система “Деканат”, де у студентів та викладачів є особистий кабінет, через який вони мають доступ до
оцінок та де студент може обрати вибіркові загальноуніверситетські дисципліни. Також для реалізації цієї ОП
використовується освітнє середовище Moodle, у якому під час карантину викладачі здійснюють змістове наповнення
та розробку своїх курсів. Також для зв'язку зі студентами особливо в період вимушеного дистанційного навчання
викладачі, студенти, органи студентського самоврядування підтримують інформаційний зв'язок за допомогою
інших платформ: Google classroom, Edmodo, Zoom, Skype та різноманітних месенджерів: Telegram, Viber тощо,
Соціальна підтримка. Функціонує студентський уряд (студрада) і профком. Ці два органи переважним чином
співпрацюють, наприклад, поселення у гуртожитки відбувається за згодою голів студради і профбюро. Профком
надає матеріальну допомогу та заохочення здобувачам вищої освіти. Консультативна підтримка здійснюється через
Психологічну службу університету. Під час зустрічі керівник служби Мочаліна Юліанна Ігорівна зауважила, що до
них звертаються з особистими проблемами, за потреби служба долучає психіатрів. Також служба проводить заходи
для адаптації першокурсників. Крім того, за зверненням студентів служба організовує різноманітні тренінги: з
ораторського мистецтва, з тімбілдінгу, тайм-менеджменту та інших soft skills.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Відповідно до інформації на сайті ЗВО до кінця 2018 року мали бути встановлені 8 гусеничних сходових
підйомників, Під час дистанційної зустрічі з адміністративним персоналом проректор з навчально-виробничої та
адміністративно-господарської роботи Курляк Василь Юрійович зауважив, що “ці підйомники у значній мірі
встановлені”, проте процес гальмується через те, що 14 корпусів є історичними пам’ятками, тому там, де їх ще не
встановили, спеціально найняті люди допомагають пересуватись здобувачам з особливими освітніми потребами.
Щодо корпусу, де реалізується дана ОП, то для маломобільних здобувачів вищої освіти є обладнаний пандус та ліфт.
Туалет для таких здобувачів вищої освіти обладнаний на 1 поверсі корпусу. Питання забезпечення освіти осіб з
особливими потребами координує “Ресурсний центр з інклюзивної освіти». Для доступу до аудиторного фонду
закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. У разі потреби можливе його використання на будь-якому
факультеті даного ЗВО.

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.

В ЗВО розроблено “Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/kygWO7R. Серед головних завдань комісії визначені: врегулювання та вирішення конфліктних
ситуацій, які виникають в освітньому середовищі та пов’язані з корупцією, дискрімінацією, сексуальними
домаганнями. Зазначено, що комісія працює з залученням психологічної служби ЗВО. Під час опитування студентів
та НПП було з'ясовано, що студенти і викладачі знають про те, що у них існує можливість звернутися по допомогу,
скориставшись телефоном довіри або зателефонувати на “антикорупційну лінію”. Також вони знають, що потім це
питання може розглядатися комісією. Проте, жоден з присутніх на зустрічах з експертами не користувався цією
можливістю, усі конфлікти вирішувались зверненням до викладачів чи завідувача кафедри. В університеті діє
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“Антикорупційна програма ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/sygW3bS, де чітко прописана процедура
врегулювання конфлікту інтересів та дії здобувачів, НПП чи інших співробітників університету у випадку виявлення
корупції.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Ліцензійне програмне забезпечення для перекладу 10 аудиторій, обладнаних стаціонарними проекторами та
мультимедіа Спеціальна аудиторія для навчання синхронного перекладу Комфортні гуртожитки Достатність
аудиторного фонду Психологічна служба університету Покриття wi-fi та безоплатний доступ до нього
Пристосування навчального корпусу для доступу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами
(наявність гусеничного підйомника та ліфта). Виграні гранти на інформаційне та матеріальне забезпечення Діє
“Антикорупційна програма ЛНУ імені Івана Франка” Існує проєкт на YouTube під назвою FrankoTV, де
висвітлюється історія університету та різні інші цікаві новини.

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

Не проводяться протипожежні навчальні евакуації Рекомендуємо регулярно проводити протипожежні навчальні
евакуації Ключ від аварійного виходу варто зберігати біля самого виходу у спеціальному ящику під склом. У випадку
великого задимлення може бути мало часу і можливостей, щоб дістати ключ в деканаті або фонетичній лабораторії,
де такі ключі зберігаються наразі. Рекомендуємо привести до норм та правил, прописаних у відповідних документах,
кількість вогнегасників та їхнє місцерозташування. Необхідність купувати деякі підручники здобувачами вищої
освіти за власний кошт Рекомендуємо дослухатись до зауважень, висловлених здобувачами в опитуваннях щодо
необхідності купувати деякі підручники власним коштом та виділити кошти на забезпечення здобувачів усіма
необхідними підручниками.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом вимоги критерію дотримано. Під час ознайомлення з нормативними документами ЗВО та проведення
дистанційної експертизи було встановлено, що здобувачі і викладачі мають безоплатний доступ до інфраструктури,
що необхідна для навчання і викладання. У ЗВО існує налагоджена система консультаційної, організаційної,
соціальної, освітньої та інформативної підтримки. Проте є низка недоліків, зокрема: забезпеченість підручниками
не в повній мірі та деякі проблеми з протипожежними заходами і протипожежним обладнанням. Висловлені
недоліки не є суттєвими та загалом не впливають на якість освітньої програми. Вважаємо, що рівень відповідності
ОП Критерію 7 можна оцінити як “В”.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

“Проєкт Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм” був оприлюднений 13 квітня 2020 року на сторінці “Новини” у відділі “Центр забезпечення якості освіти”
https://cutt.ly/UyjGg6Y . До цього, як було вказано у відомостях про самооцінювання, розробники ОП
послуговувалися “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (датоване 2019 роком)
https://cutt.ly/6yjGlxr і “Положенням про забезпечення освітнього процесу” (датоване 2017 роком). Під час зустрічі
керівник ЦЗЯО Іваночко І. Б. на поставлене питання, чим керувалися розробники ОП в 2016 році, відповіла, що на
той момент діяв “Проєкт Положення про систему забезпечення якості освіти”, інших документів не було. Вона
відзначила, що на той час і ліцензійні умови дещо відрізнялися від нинішніх. Наразі ЗВО послідовно долучає
зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів до моніторингу та періодичного перегляду ОП - випускників, роботодавців,
здобувачів. Це було підтверджено під час дистанційної експертизи на зустрічах зі стейкхолдерами. Отже, можна
відзначити, що у ЗВО здійснюється моніторинг та періодичний перегляд ОП.
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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.

Гарант ОП вказали, що вони навіть переглядають ОП після аналізу опитувань студентів, запроваджують нові ОК та
видаляють ті, які здобувачі вважають нерелевантними сучасним вимогам перекладацької професії. Під час зустрічі з
представниками студентського самоврядування та зі здобувачами така інформація була підтверджена. Здобувачі
сказали, що до їх побажань та зауважень постійно дослухаються, їх запрошують на засідання кафедри (зокрема,
старост курсів). Старости курсів збирають побажання від здобувачів, передають їх на засідання Вченої ради
факультету через представника студентського уряду, потім ці пропозиції відхиляються або приймаються. Експертна
група отримала результати опитувань, в яких зазначалося, що здобувачі хотіли б бачити в переліку дисциплін
наступні: основи першої медичної допомоги, програмування, субтитрування у перекладі, медіа та телекомунікації
(https://cutt.ly/jyjVa4f). Гарант ОП зазначила, що у найближчому майбутньому впроваджуватимуть навчання
перекладу субтитрів та особливостей аудіовізуального перекладу. Таким чином, вимоги підкритерію 2 в контексті 8
критерію виконуються: здобувачі залучаються до процесу забезпечення якості ОП як її партнери.

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

Під час дистанційної експертизи ЕГ вивчила документи, які свідчать про залучення роботодавців до перегляду ОП
(витяг з протоколу №8 Вченої ради факультету іноземних мов “Про удосконалення і доповнення ОП Переклад
(англійська мова)” (https://cutt.ly/DyjCQL1 )) та поспілкувалася з роботодавцями шляхом відеоконференції. На
зустрічі з роботодавцями були присутні представники перекладацьких бюро (ТОВ «Перекладацький центр «Галерея
мов»», ЦІМ “Galaxy”, «Лінгвістичний центр»), шкіл та ліцеїв м. Львів, call-центру (ТзОВ «БПО Некстдор»), які
висловили свої побажання щодо змісту ОП та поділилися враженнями від здобувачів ОП після проходження ними
практики. Зокрема представниця ПЦ «Галерея мов» розповіла про важливість перекладу офіційно-ділових
документів, керівник ЦІМ “Galaxy” вказав на затребуваність аудіовізуального перекладу, директорка компанії
«Лінгвістичний центр» Т. Струк відзначила важливість умінь користуватися САТ інструментами та підтвердила, що
ведеться постійний діалог з викладацьким колективом кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики
щодо впровадження перекладацького інструментарію, зокрема, САТ-інструментів, у навчання. Отже, як відповідь на
побажання роботодавців зміст ОП змінювався та продовжує оновлюватися. Таким чином, ЕГ пересвідчилась
завдяки аналізу відгуків роботодавців і під час спілкування з ними в тому, що їх залучають до процесу забезпечення
якості ОП як партнерів, а отже, вимоги підкритерію 3 критерію 8 виконуються.

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

Оскільки перший набір на дану ОП був проведений у 2016 році, то випускників даної ОП ще немає. Проте в ЗВО на
інституційному рівні існують позитивні практики роботи з випускниками. 9.04.20 р. на сайті ЗВО була опублікована
анкета з опитуванням випускників, що охоплює багато сфер: задоволеність випускників процесом навчання і
отриманими компетентностями, їх працевлаштування до, під час та після закінчення навчання, їх остаточна
задоволеність ЗВО та якістю ОП, на якій вони навчалися. На момент дистанційної експертизи ще не було отримано
достатньо результатів опитувань, тому експерти не змогли з ними ознайомитися. На сайті ЗВО є 2 розділи, один -
“Відомі випускники” - керується Центром Маркетингу (керівник - О. Осередчук) https://graduates.lnu.edu.ua/,
постійно поповнюється новинами. Також є сторінка Асоціації випускників https://alumni.lnu.edu.ua/, на якій новин
майже немає, посилання ведуть на пусті сторінки. О. Осередчук на зустрічі з сервісним персоналом запевнила, що
вони співпрацюють з асоціацією випускників. У відомостях СО вказано, що кар’єрний шлях випускників
відслідковує Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом. На зустрічі з сервісним персоналом була присутня
представниця цього центру Мазур Анастасія, яка зазначила, що вони проводять “Дні кар’єри ЄС”, “Майстерні
кар’єри”, “Форуми кар’єри”, де пропонують вакансії. Проте навіть в інформації на їхній сторінці не вказано, що в їхні
функції входить відслідковування кар’єрного шляху - лише сприяння працевлаштуванню.

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

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми у Львівському національному університеті імені Івана Франка
забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/3ygc6VM). Система забезпечення якості закладу освіти забезпечує
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності. Як відзначено у відомостях про
самооцінювання, основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації ОП виступають ректорські
заміри знань, які проходять у тестовій формі для дисциплін, обраних за результатами екзаменаційної сесії. При
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отриманні значних розходжень у бік зниження середнього балу оцінювання під час ректорського зрізу і отриманого
під час сесії здійснюються такі заходи: 1) розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою
відповідних рекомендацій; 2) в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету.
Також на кафедрі постійно обговорюються побажання здобувачів, що сприяє перегляду ОП. В кінці року
проводяться усні опитування стосовно рівня задоволеності здобувачів навчальними дисциплінами і відповідно до
цього коригується навчальний план на наступний рік. Експерти отримали результати письмових опитувань
здобувачів (результати опитування щодо якості ОП https://cutt.ly/jyjVa4f, та результати опитування щодо
навчальних дисциплін https://cutt.ly/myjVsBG ). Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести
корективи в освітню програму, у підходах до оцінювання знань, а також удосконалення методів викладання.

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

Акредитація є первинною.

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

У відомостях про самооцінювання вказано, що учасники освітнього процесу долучаються до перегляду ОП на всіх
етапах, починаючи від засідань кафедр і до Вченої ради університету. Здобувачі і НПП свідомі стосовно перевірки
робіт на плагіат, знають, яка система використовується для цього. Наукові керівники повідомляють здобувачам на
початку навчання про важливість дотримання академічної доброчесності, акцентуючи увагу на репутації здобувача.
Проте не проводиться окремих заходів, присвячених академічній доброчесності, немає освітніх компонентів,
спрямованих на розвиток навичок академічного письма тощо. Існують гаряча лінія для повідомлення про корупцію,
але здобувачі нею зазвичай не користуються. Під час ознайомлення з документами, зі сторінками сайту ЗВО та
факультетів були виявлені ряд формальних і фактичних неточностей, пропусків, лакун, які не дають змоги
відзначити рівень якості в ЗВО як взірцевий.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Серед сильних сторін в контексті Критерію 8 відзначимо наступні: Фактичне залучення до розробки і моніторингу
ОП здобувачів через засідання кафедр і самоврядування Фактичне залучення до контролю якості ОП роботодавців і
випускників, про що свідчать їх відгуки під час візиту Відслідковування кар’єрного розвитку випускників, дуже
ретельно і детально продумана анкета опитування Здійснюється регулярний моніторинг, перегляд і доопрацювання
ОП з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та визначення рівня задоволеності здобувачами освітнім
процесом та змістом ОП. В результаті перегляду відбувається безперервне вдосконалення ОП.

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

Переважно усні опитування здобувачів стосовно якості навчальних дисциплін, результати яких не впливають на
продовження контрактів з викладачами або їх фінансову мотивацію. Рекомендуємо проводити письмові опитування
і враховувати думку здобувачів під час конкурсного відбору НПП. Не проводяться заходи, лекції, відсутні освітні
компоненти, присвячені академічній доброчесності та академічному письму як її складовій. Рекомендуємо Центру
забезпечення якості освіти проводити такі заходи регулярно. Асоціація випускників дуже рідко оновлює
інформацію на сайті, більшість посилань є неактивними. Рекомендуємо переглянути та оновити інформацію на
сайті Асоціації випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Завдяки активному фактичному залученню стейкхолдерів до розробки, моніторингу і перегляду ОП “Переклад
(англійська мова)” забезпечується досить високий рівень навчання і викладання. Академічний персонал і здобувачі
загалом спрямовані на підвищення якості навчання. Проте перелічений ряд недоліків не дає змогу вважати
відповідність ОП 8 критерію взірцевим або інноваційним. Тим не менш, недоліки не є суттєвими і не впливають на
якість освіти в цілому.

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.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/dt9SFJH ) «Правилами
внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана Франка» (https://cutt.ly/YygAeRN ). Забезпечення здобувачам вищої
освіти формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюється “Тимчасовим положенням про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка” https://cutt.ly/oygvgiR,
“Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ
імені Івана Франка”https://cutt.ly/eygvfXh, “Тимчасовим положенням Про порядок забезпечення вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/1t828N1. Оцінювання роботи
викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників» (https://cutt.ly/HygOCFw ). Опитування студентів, викладачів, аспірантів,
випускників та роботодавців проводиться згідно «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (https://cutt.ly/0ygAxAd ). Зазначені документи
розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу»
(https://cutt.ly/DyjGtYd ). Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка” https://cutt.ly/VygASNP Таким чином,
у ЗВО розроблено комплекс установчих та регламентуючих документів, у яких визначено чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Усі документи є у вільному доступі
на сайті ЗВО у розділі Документи університету https://cutt.ly/Hyg3PSj та послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми.

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.

Оскільки ОП, що акредитується, була розроблена у 2016 році, то на той момент діяли інші вимоги до оприлюднення
ОП. Перегляд та внесення змін у ОП на рівні зміни ОК відбувався в межах визначеної ЗВО процедури регулярного
моніторингу, заслуховування пропозицій про зміни на Вченій раді факультету іноземних мов та затвердженні їх на
Вченій раді університету після погодження навчально-методичною комісією. Наразі на офіційному веб-сайті ЗВО на
сторінці факультету іноземних мов оприлюднено точну т а достовірну інформацію про освітню програму в обсязі,
достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) і суспільства. Адреса веб-
сторінки: https://cutt.ly/1yjF8eW

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднено точну т а достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її
цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. Адреса веб-сторінки: https://cutt.ly/1yjF2fo Однак, ЕГ
відмічає, що на сайті факультету та кафедри відсутні робочі програми та силабуси до деяких ОК ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

У ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, прописані у низці положень, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Усі необхідні документи є у відкритому доступі на сайті ЗВО. Зазначені
правила та процедури послідовно дотримуються під час реалізації ОП. На офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднено
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інформацію п р о освітню програму в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) та суспільства.

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

На сторінці, де оприлюднено ОП, не вказано адресу для надсилання зауважень та пропозицій. Таку інформацію
можна знайти окремо у вкладці Контакти на сторінці факультету іноземних мов. Рекомендуємо для зручності
розмістити електронну адресу для зворотного зв'язку на тій самій сторінці, де розміщено інформацію про ОП. До
деяких ОК на сайті кафедри та факультету відсутні робочі програми та силабуси. Рекомендуємо оприлюднити всю
необхідну інформацію. Деякі положення ЗВО носять тимчасовий характер (зокрема “Тимчасове положення про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка”, “Тимчасове положення Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка”). Рекомендуємо затвердити положення на
постійній основі. На сторінці, де публікується Інформація про стан та результати проведення публічних закупівель
ЗВО (https://cutt.ly/nygSA1Q), останні новини датуються 2016 роком. Рекомендуємо оновити цю публічну
інформацію.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО визначено чіткі та зрозумілі процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Усі
документи є у вільному доступі. На сайті ЛНУ ім. І. Франка доступна вся необхідна інформація щодо ОП та її
складових за виключенням робочих програм та силабусів кількох ОК. З огляду на виявлені незначні зауваження до
прозорості та публічності, які в загальному не впливають на якість ОП, рівень відповідності ОП Критерію 9 можна
визначити, як “В”.

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.

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
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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

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

ЕГ звертає увагу на те, що набір здобувачів вищої освіти на ОП “Переклад (англійська мова)” здійснювався лише у
2016 та 2017 роках. Така ситуація виникла через те, що у 2018 році ОП “Переклад (англійська мова)” було оновлено
та перейменовано на «Переклад (англійська та друга іноземні мови)» і відповідну інформацію було внесено у
ЄДЕБО, де оновленій ОП було призначено відповідний ID 22907. З 2018 року набір здобувачів вищої освіти почали
здійснювати лише на ОП “Переклад (англійська та друга іноземні мови)” (ID 22907). У зв'язку з тим, що двом
освітнім програмам було присвоєно різні ID коди у ЄДЕБО, ЕГ не може розглядати ОП “Переклад (англійська та
друга іноземні мови)” (ID 22907, 2018 р.) як таку, що є продовженням ОП “Переклад (англійська мова)” (ID у ЄДЕБО
16579, 2016 р.), і вважає ці дві ОП окремими та самостійними. Таке уточнення є важливим з точки зору того, що у
відомостях про самооцінювання (СО) ОП “Переклад (англійська та друга іноземні мови)” (ID 22907, 2018 р.)
представлено як оновлену версію ОП “Переклад (англійська мова)” (ID 16579, 2016 р.), яку акредитує ЕГ.
Дистанційний акредитаційний візит було здійснено за допомогою використання програми для проведення
відеоконференцій ZOOM, вибір якої відбувся за попередньою згодою зі ЗВО. Відзначаємо, що вранці другого дня
(22.04.2020) та після обіду відбувалися технічні збої на платформі, через що учасників постійно “викидало” з
конференції. У зв'язку з цим файл відео зустрічі із академічним персоналом, що відбулася о 10 годині 22 квітня 2020
року, не був повністю конвертованим. Тим не менш, в папку завантажений неконвертований файл, а також невелика
частина зустрічі тривалістю 5 хвилин, на якій можна пересвідчитися, що всі запрошені згідно програми візиту
учасники були присутні. Відзначимо, що представники ЗВО добре організували присутність членів колективу на

Сторінка 26



всіх зустрічах. Всі учасники дотримувалися визначених на початку кожної зустрічі правил поведінки, що сприяло
безперешкодному спілкуванню.

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 A

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

Скиба Катерина Миколаївна

Члени експертної групи

Діденко Ірина Олексіївна

Сторінка 27



Плетенецька Юлія Миколаївна

Бойко Ольга Олексіївна
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