
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 16974 польська мова та література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

28.05.2020 р. Справа № 0438/АС-20

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

Ігор Лиман – головуючий,

Виткалов Сергій Володимирович,

Шабанова Юлія Олександрівна,

Снитко Олена Степанівна,

Серебрянська Ірина Миколаївна,

Попович Василь Михайлович,

Півненко Володимир Юрійович,

Олена Сминтина,

Олена Александрова,

Мойсієнко Віктор Михайлович,

Луцак Світлана Миколаївна,

Єсипенко Надія Григорівна,

Дейнеко Іван Андрійович,

Гуз Анатолій Михайлович,

Олена Колесник,

за участі запрошених осіб:

Кравчук Алла Миколаївна – гарант ОП,

Книш Олена Вікторівна – керівник експертної групи,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 16974

Назва ОП польська мова та література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.03 слов`янські мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 15, Проти – 0
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1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку ГЕР

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі програми, викладені у звіті про самооцінювання та безпосередньо в освітній програмі, сформульовані чітко і
відповідають місії та стратегічному плану розвитку ЛНУ, наявне активне покликання на відповідні документи –
Статут (https://is.gd/8eedu8) та Стратегію Університету (https://is.gd/WelgJ5). Можемо констатувати комунікування
цілей ОП в академічному та зовнішньому середовищі існування ЗВО, їхню актуальність і реалістичність, що
відображається у т.ч. і в збереженні та поглибленні давньої співпраці ЛНУ з освітніми та науковими установами
Республіки Польща.

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

Цілі та програмні результати навчання ОП загалом ураховують потреби академічного середовища, роботодавців та
студентів. ЕГ відзначила добрий рівень задокументованого вивчення інтересів стейкхолдерів під час розробки ОП,
однак висловила зауваження стосовно невнормованої на інституційному рівні процедури врахування цих потреб, а
також щодо формулювань нормативного змісту підготовки в термінах результатів навчання, які в цілях ОП
відображені не цілком. Вартує більшою мірою узгодити вище зазначену кореляцію.

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

Структура та змістове наповнення ОП свідчать про глибоке розуміння сучасного стану розвитку полоністики її
розробниками. Цілі ОП дозволяють випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці, адже враховують тісні
зв'язки суб'єктів господарювання регіону з польськими партнерами, особливості туристичного ринку міста. Враховано
й регіональний контекст, зокрема бачення Галичини як регіону з потужним туристичним потенціалом та як
історичної зони культурного пограниччя з Польщею. Це зумовило особливу увагу ОП до розвитку навичок
міжособистісного міжкультурного спілкування. Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду досвіду реалізації
аналогічних ОП відбувається шляхом багаторічної тісної взаємодії розробників ОП із ЗВО Польщі.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).
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За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП «Польська мова та література» в редакції 2019 р., затверджена вченою радою університету (протокол №68/4 від
02 липня 2019 р.) та введена в дію з 1 вересня 2019 р., відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035
«Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженому
МОН України (наказ №869 від 20.06.2019 р.). Попередні редакції ОП відповідають вимогам НРК для 7
кваліфікаційного рівня - першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загальний обсяг ОП «Польська мова і література» становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає ст. 5 Закону України
«Про вищу освіту» та Стандартові вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 869 від 20.06.2019 р. Обсяг освітніх
компонентів, спрямованих на формування компетентностей, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю
«Філологія» першого (бакалаврського) рівня, є достатнім і становить понад 50%, що не порушує чинних вимог.

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

Зміст ОП має чітку структуру, компоненти логічно пов’язані й передбачають формування загальних і фахових
компетентностей, а також практичну підготовку здобувачів. Обов’язкові компоненти ОП сукупно призводять до
досягнення заявлених ПРН, які, у свою чергу, корелюють із загальними та фаховими компетентностями. Зміст ОП
має достатню кількість кредитів (24) на вивчення дисциплін загальногуманітарної підготовки. Водночас у змісті ОП
простежується відсутність ПРН, на формування яких спрямовані психолого-педагогічні дисципліни, які є
обов’язковими для вивчення. Досягнення ПРН вповні забезпечують ОК програми, однак до матриці відповідності
ПРН та ОК залучено також і вибіркові компоненти (професійно-орієнтовані блоки), що розробники програми
пояснюють обраною моделлю вибірковості, яка функціонує в університеті.

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

Зміст ОП відповідає визначеній у стандарті вищої освіти предметній сфері та забезпечує багатоаспектне вивчення
польської мови й літератури, у т.ч. у її взаємозв’язках із українською мовою та літературою, питаннями
міжособистісного міжкультурного спілкування. Цілі навчання є суголосними із загальними очікуваннями
професійної (філологічної) спільноти як в аспекті загальнонаціональних, так і регіональних вимірів. Обов’язкові
компоненти ОП в їх теоретичній та практичній реалізації засвідчують безпосередній зв’язок зі спеціальністю і
забезпечують якісну підготовку фахівців.

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

ОП реалізує формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів шляхом вибору ними дисциплін обсягом 60
кредитів ЄКТС (25% від загального обсягу), що відповідає Закону України «Про вищу освіту». Формування
індивідуальної освітньої траєкторії регламентовано нормативними документами ЗВО. Загалом структура ОП
передбачає можливість для індивідуальної освітньої траєкторії. Варіативна частина ОП сформована за змішаним
принципом: дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, решта – дисципліни циклу
професійної і практичної підготовки, які згруповані в 11 блоків по 2–5 дисциплін. На підставі спілкування зі
студентами ЕГ стверджує, що вибір дисциплін є процедурно коректним і містить інформування, запис та корекцію.
Студенти мають постійну комунікацію про вибіркові компоненти через особисті зустрічі, сайт факультету та соціальні
мережі. Водночас ЕГ констатує, що індивідуальна освітня траєкторія студента зазнає ризиків бути звуженою через
кількісні обмеження для формування групи, з одного боку, та невеликий контингент ОП, з іншого. Варто розглянути
також можливість заміни блокової вибіркової частини ОП на перелік дисциплін, які студенти можуть обирати у
вільній комбінації.
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2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка складається з навчальної
джерелознавчої, музейно-архівної, перекладацької. Місце практичної підготовки в структурі ОП є логічним, оскільки
їй переважно передує вивчення необхідних дисциплін. Ознайомлення ГЕ з програмами проходження практик,
договорами та базами практик, а також зі звітністю, яку подають студенти, засвідчили належну організацію
практичної підготовки студентів. Викликає лише певне застереження відсутність у змісті ОП ОК, які б забезпечили
формування теоретичної бази для успішного проходження музейно-архівної практики, що ставить під сумнів її
ефективність. Щодо педагогічної практики – варто вивчити можливість проходження педагогічної практики (7
семестр) як з української мови та літератури, так і з польської мови.

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

Студенти-полоністи здобувають повний спектр соціальних навичок упродовж усього періоду навчання. Робочі
програми та силабуси більшості дисциплін містять вказівку на формування загальних компетентностей, покликаних
розвинути лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах та в команді, розвивати
системність і креативність мислення. Під час зустрічі із роботодавцями ЕГ виявила задоволеність останніх
розвиненими соціальними навичками випускників.

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

ОП «Польська мова і література» не передбачає присвоєння професійної кваліфікації.

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

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відбиває фактичне навантаження
здобувачів та уможливлює досягнення цілей і програмних результатів навчання. Студенти характеризували в розмові
з ЕГ створене навчальне середовище як реалістичне, а співвідношення обсягу самостійної роботи та часу для її
виконання – як оптимальне. Водночас ЕГ зауважила, що в умовах, які склалися під час переходу до дистанційного
навчання, в ЛНУ не створено механізму для чіткого відслідковування фактичного навантаження студентів та обсягу
самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

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

Дуальна форма освіти на ОП «Польська мова і література» відсутня.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка з усіма додатками, розміщені на
офіційному сайті університету, чіткі та зрозумілі, не містять дискримінаційних положень. Коротка інформація про
правила прийому на навчання до ЗВО на ОП «Польська мова та література» розміщена в публічному доступі на
сторінці філологічного факультету (https://philology.lnu.edu.ua/admission/admission).

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

Правила прийому на ОП «Польська мова і література» враховують особливості самої програми. Вибір конкурсних
предметів протягом останніх чотирьох років послідовно дотримується та обґрунтовано відповідністю рівневі вхідних
компетентностей, потрібних для того, аби розпочати навчання на ОП: мовно-літературна, мовленнєва, іншомовна
тощо компетентності.

3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми
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Загалом правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, є доступними та прописаними у відповідних документах ЛНУ. Така практика існує на ОП. Процедура
визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, доступна для всіх здобувачів та послідовно дотримується.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, загалом є доступними й прописаними у
відповідному документі ЛНУ. У розмові зі здобувачами ЕГ було зафіксовано, що студенти ознайомлені з можливістю
перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, відвідують семінари, майстер-класи
професійного спрямування, проходять навчання на вебресурсах, однак із відповідними заявами не зверталися.
Конкретних прикладів реалізації порядку перезарахування таких результатів навчання на ОП немає

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Методи та форми навчання, які використовують викладачі на ОП «Польська мова і література», загалом дають змогу
ефективно досягти програмних результатів. Переважають проблемні, проєктні, словесні, наочні й евристичні методи
навчання. Силабуси та робочі програми ОК дозволяють простежити логічний взаємозв'язок між теоретичним
навчанням й удосконаленням навичок на практиці. Під час роботи ЕГ з'ясувала, що обрані методи було пристосовано
до умов дистанційного навчання, розширено практику використання ІКТ, а також що студенти дійсно можуть
впливати на добір навчальних матеріалів, тематику для індивідуальних, групових завдань і власних досліджень, що
відповдає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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

На сайті філологічного факультету у вільному доступі (https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-
polska-mova -ta-literatura) оприлюднено силабуси освітніх компонентів ОП, які забезпечує випускова кафедра.
Здобувачі вищої освіти мають доступ до необхідних документів, пов'язаних з освітнім процесом. У силабусах міститься
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання. Окрім того, під
час зустрічей з ЕГ студенти підтвердили, що викладачі доводять усю необхідну інформацію на початку вивчення
кожного окремого курсу. Перешкод для отримання згадуваної інформації немає, вона вичерпна, доступна та
зрозуміла.

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

ЗВО повноцінно забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП, що відповідає цілям ОП та
дозволяє студентам отримати серйозне підґрунтя для можливої наукової діяльності в майбутньому. Студенти активно
користуються правом обирати теми курсових робіт, їхній перелік оновлюються з урахуванням сучасного стану
розвитку філологічної науки. Поєднання навчання і досліджень передбачене також у змісті навчальних дисциплін –
через комплекс індивідуальних завдань пошукового характеру. Студенти беруть активну участь у конференціях,
всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, працюють у студентських
наукових гуртках. Наукова робота є також частиною профорієнтаційної діяльності філологічного факультету:
викладачі активно працюють з учнівською молоддю в межах взаємодії з Малою академією наук.

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

Зміст освітніх компонентів ОП та їхнє методичне забезпечення загалом відповідають сучасним досягненням
філологічної науки (зокрема й полоністики) та засвідчують роботу НПП у цьому напрямку. Зокрема, результати
активної наукової діяльності викладачів випускової кафедри знаходять відображення у змістовому наповненні
окремих ОК, розробленні авторських курсів, у чому змогла пересвідчитися ЕГ. На основі досвіду, здобутого під час
закордонних наукових стажувань та тренінгів, НПП удосконалюють навчальну літературу для студентів ОП з
урахуванням особливостей полоністичної дидактики в україномовному середовищі. Однак під час аналізу ЕГ робочих
програм ОК було виявлено певні розбіжності з навчальним планом та силабусами, на що розробники ОП оперативно
відреагували та усунули відповідні недоліки.
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4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти

ЛНУ здійснює послідовну політику щодо інтернаціоналізації, передбачену у Стратегічному плані розвитку ЗВО на
2019-2026 роки. Філологічний факультет є активним учасником цього процесу, зокрема в контексті тісної взаємодії з
Республікою Польща. Кафедра польської філології активно співпрацює з 17 університетами Польщі, низкою ЗВО
інших держав, має партнерські угоди. У рамках такої співпраці кафедра отримує додаткове фінансування, викладачі
мають нагоду брати участь у стажуваннях та програмах академічних обмінів. Студенти систематично можуть
реалізувати право на семестрове навчання та наукові проекти в Польщі за програмами мобільності Еразмус+ та
NAWA, діє угода про щорічне двотижневе включене навчання студентів ОПП у Вроцлавському ун-ті.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання загалом є чіткими, зрозумілими, результативними. Основними
принципами контролю є відкритість та колегіальність, повнота, об’єктивність і неупередженість оцінювання
досягнень студентів. Форми контрольних заходів спрямовано на визначення сформованості ПРН за кожним ОК
програми. За результатами опитування фокус-групи здобувачів вищої освіти ЕГ встановила, що останні мають
достатній доступ до інформації про форми та критерії оцінювання контрольних заходів, їм відомо про терміни
складання іспитів, вимоги до них і т.ін.

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

Форми атестації здобувачів ОП «Польська мова і література» відповідають вимогам стандарту вищої освіти.

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

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

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності загалом чіткі та зрозумілі, дотримуються
учасниками освітнього процесу. Заклад вищої освіти використовує відповідні технологічні рішення для перевірки
студентських робіт на плагіат. Рівень популяризації академічної доброчесності на ОП є загалом добрим, однак під час
спілкування з ЕГ не всі викладачі та студенти демонстрували поінформованість щодо практики підписання
Декларації доброчесності. Вартує також доопрацювати згаданий у відомостях про самооцінювання «Кодекс
академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка» (розміщений на сайті
документ складається з однієї сторінки, не має жодної вихідної інформації про його затвердження
(https://is.gd/S5D9aa).

Критерій 6. Людські ресурси
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна й професійна кваліфікація викладачів ОП є цілком достатньою для забезпечення якісного викладання
дисциплін та досягнення визначених цілей і ПРН. Інформація про кваліфікацію, наукову та методичну діяльність
НПП оприлюднена на сайті філологічного факультету, зокрема на сторінці кафедри польської філології. Більшість
НПП мають науковий ступінь за відповідною спеціальністю, наукові публікації, які відповідають їхнім дисциплінам,
досвід практичної діяльності. У 2016-2020 рр. викладачі, залучені до реалізації ОПП, проходили стажування в
українських наукових установах, за проектами міжнародної академічної мобільності стажувалися та викладали в ун-
тах Республіки та Болгарії . 2017 р. за поданням Ради польської мови при Президії ПАН кафедра польської філології
була удостоєна нагороди «Посол польської мови поза межами Польщі» від Сенату Республіки Польща.

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

Процедури добору викладачів є конкурсними, загалом прозорими, термін дії контракту залежить винятково від
наукового й навчально-методичного доробку та професіоналізму викладачів. Кадрова політика завідувача кафедри
скерована на забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів відповідних навчальних дисциплін.

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

ЗВО достатньою мірою реалізує можливості залучення роботодавців до освітнього процесу на ОП. Під час проведення
зустрічей із фокус-групою ЕГ підтвердила регулярне залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу –
переважно в межах організації проходження музейно-архівної та педагогічної практик студентів. У результаті цієї
взаємодії студенти отримують можливість і надалі долучатися до заходів та проєктів, що реалізуються
різноманітними організаціями та установами, а також набувають перспективи працевлаштування. На
університетському рівні зв'язок студентів з роботодавцями підтримує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом.

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

Під час виїзної експертизи ЕГ підтвердила факти систематичного залучення до аудиторних занять фахівців з освітніх і
наукових установ України, Польщі та інших держав (переважно у формі відкритих лекцій, тренінгів, майстер-класів),
проведення зустрічей з відомими письменниками, науковцями, перекладачами та громадськими діячами. Особливе
значення для студентів-філологів має діяльність Літературної студії, до роботи якої долучаються і відомі
письменники, і початківці. Експертам не було повідомлено про те, що професіонали-практики залучаються до
проведення теоретичних чи практичних аудиторних занять на постійній основі, проте представники роботодавців під
час зустрічей підтвердили, що переговори щодо такої співпраці проводять. Окрім того, було повідомлено, що за
місцем проходження практик студенти обов’язково прослуховують додаткові інструктажі від професіоналів. Отже,
попри те, що залучення професіоналів-практиків не має формального характеру трудових відносин, спілкування з
викладачами та студентами, а також аналіз відповідної доказової бази дозволяє зробити висновок про системний
підхід до цього аспекту організації освітнього процесу.

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

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів на інституційному рівні. Викладачі мають змогу підвищувати
кваліфікацію завдяки співпраці університету з освітніми і науковими установами в Україні та за її межами – діють
угоди про співпрацю з університетами 59 країн світу (копії актуальних для ОПП угод, зокрема з університетами
Республіка Польща, були надані ЕГ для ознайомлення). Організовано інформаційну кампанію щодо можливостей
грантової підтримки (наприклад, за програмою Еразмус+). В університеті також діють внутрішні програми
професійного розвитку, організацію яких здійснює Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
У фокусі цих програм передусім розвиток навичок використання комп'ютерних технологій в освітньому процесі,
вивчення іноземних мов. Станом на сьогодні участь у відповідних тренінгах викладачів факультету поки не набула
масового характеру.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У ЗВО існує ефективна система стимулювання розвитку викладацької майстерності, що підтверджено і чинними
документами ЗВО, і практикою заохочень. ЕГ для ознайомлення були надані документи, що засвідчували факти
преміювання НПП, залучених до реалізації ОПП. Під час зустрічі з експертами викладачі підтвердили
систематичність і прозорість процедури отримання згаданих заохочень.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Матеріально-технічні ресурси, які використовують для реалізації ОП, перебувають на належному рівні. Проте варто
зазначити, що студенти під час зустрічей висловлювали побажання щодо покращення умов проживання в
університетських гуртожитках. Загалом можемо стверджувати, що фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також
навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

Під час зустрічей зі студентами та викладачами з’ясовано, що заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, добрим є рівень електронного обслуговування в Науковій
бібліотеці. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування, які забезпечують дозвілля для
студентів, організовують їхнє залучення до громадської та волонтерської роботи, є повноправними учасниками
управління факультетом. Для виявлення наявних проблем, з якими зіштовхуються студенти, Центром моніторингу
регулярно проводяться опитування для оперативного виявлення таких проблем та їх вирішення.

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

Факти підтверджують належний рівень роботи ЗВО щодо забезпечення добрих умов для життя та здоров’я здобувачів
вищої освіти, сприяє задоволенню їхніх потреб та інтересів. Здійснюється планова реставрація головного корпусу,
отримано державні інвестиції на проведення протипожежних заходів, вже заплановано обладнати корпуси системою
оповіщення та протипожежною сигналізацією. У кожному корпусі працює медичний пункт для надання допомоги.
Щороку студенти проходять плановий медичний огляд у студентській поліклініці. Також в університеті працює
Психологічна служба, куди можуть звертатись студенти для набуття нових навичок, комунікації та інше.

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

Засвідчені ЕГ факти переконують, що ЛНУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти. На факультеті налагоджено ефективну систему комунікації. Є
електронний розклад на сайті, функціонує система “Деканат”, освітнє середовище Moodle, студентський уряд і
профком, Психологічна служба університету тощо.

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

У ЗВО створені достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Щодо
корпусу, де реалізується ОП, вартує згадати про обладнаний пандус та ліфт, закуплений сходовий підйомник, окрему
вбиральню на 1 поверсі. Для допомоги студентам з особливими освітніми потребами створено «Ресурсний центр з
інклюзивної освіти».

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

Наявні у ЛНУ документи (Статут, Правилами внутрішнього розпорядку, Положення про діяльність Комісії з питань
етики та професійної діяльності), які регулюють політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) загалом відомі здобувачам вищої
освіти та представникам студентського самоврядування. Однак ЕГ на основі бесід із фокус-групою рекомендує
активніше залучати до роботи з цього питання органи студентського самоврядування, проводити більшу кількість
опитування серед студентів для виявлення таких ситуацій. Під час експертизи було підтверджено, що випадків
корупції, дискримінації чи сексуальних домагань не було.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО розроблено Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://is.gd/wVJUYT), що регулює права та обов’язки структурних підрозділів ЗВО. В
університеті створено відповідний підрозділ – Центр забезпечення якості освіти. Однак лише під час акредитаційної
експертизи університет розробив Проєкт методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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

Здобувачі вищої освіти, представники органів студентського самоврядування достатньою мірою залучені до перегляду
ОП. ЗВО демонструє на організаційному рівні, що позиція здобувачів освіти та органів студентського самоврядування
стосовно питань організації освітнього процесу певною мірою враховується для прийняття відповідних управлінських
рішень. Однак варто активніше інформувати студентів про можливості впливати на внесення змін до ОП та
враховувати результати їхніх опитувань при перегляді ОП «Польська мова та література» (наразі таких фактів ЕГ не
зафіксувала).

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

Роботодавці як важливі партнери повною мірою залучені до процесу перегляду ОП «Польська мова та література».
Під час онлайн зустрічі з роботодавцями ЕГ підтвердила їхню активну співпрацю з ЛНУ через організацію практичної
підготовки здобувачів, участь у школі молодого спеціаліста для працівників закладів освіти, у спільних культурно-
просвітницьких, музейно-архівних, науково-практичних проєктах, конференціях, семінарах тощо.

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

ЛНУ вживає розумних заходів задля того, щоб розуміти загальні кар'єрні шляхи випускників і використовувати їхній
досвід та рекомендації під час перегляду ОП. Питаннями збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху випускників займається Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ
ім. І. Франка. Випускникам пропонується пройти анкетування (https://cutt.ly/rtLK9Nl) з метою аналізу детальної
інформації про їх працевлаштування за здобутою спеціальністю, перспективи кар’єрного зростання за місцем роботи,
працевлаштування під час навчання за ОП. До збору інформації про випускників долучаються науково-педагогічні
працівники випускових кафедр та деканату філологічного факультету через опитування на основі сформованих баз
контактів. Вдало налагоджено роботу з Асоціацією випускників ЛНУ. На сайті філологічного факультету в розділі
«Про нас» ведеться рубрика «Випускники» (https://philology.lnu.edu.ua/about/alumni), де подано інформацію про
найвизначніших випускників та їхні здобутки.

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

Чинне у ЛНУ Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://is.gd/wVJUYT), затверджене у
2019 році, результати аналізу наданих ЕГ документів загалом засвідчують факти реагування на виявлені недоліки в
ОП. Щорічно відбувається обговорення та затвердження змін до робочих навчальних програм ОК з урахуванням
отриманих результатів опитування різних груп стейкголдерів, хоча процедура внутрішнього аудиту змісту ОК є
недостатньо відпрацьованою. Значну роль у внутрішній системі забезпечення якості ОП відіграють науково-
методична та Вчена рада філологічного факультету та університету.

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

Акредитація цієї ОП за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відбувається вперше. У звіті-самоаналізі
зазначено про врахування побажань після акредитації за спеціальністю 7.02030302, 8.02030302 «Мова і література
(польська)», що підтверджує прагнення ЗВО брати до уваги результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти.
Експертна група відзначила ефективну роботу щодо врахування зауважень та пропозицій попередніх акредитацій.

8.7 В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою
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У чинному в ЛНУ Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти напрацьовані спільні для всієї
академічної спільноти концептуальні засади розуміння якості освіти в університеті, визначено базові поняття, що
стосуються цієї сфери нормативного регулювання, та прописано концепцію розвитку університету в контексті
культури якості освіти. У ЗВО функціонують Центр забезпечення якості освіти та Центр моніторингу. Під час онлайн
бесід з різними фокус-групами академічної спільноти ЕГ переконалася, що на філологічному факультеті створено
доброзичливе, комфортне, безконфліктне освітнє середовище, а лояльні творчі викладачі дослуховуються до думки
студентів та роботодавців.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

На офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка оприлюднено всі типи внутрішніх (локальних) нормативно-правових
актів, що діють у ЗВО, а також документи, що стосуються організації та забезпечення якості освітнього процесу, прав
та обов’язків академічної спільноти. Наявні у них положення чіткі, зрозумілі та доступні. Під час онлайн інтерв’ю зі
стейкхолдерами ЕГ довела, що в ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила освітнього процесу із врахуванням прав та
обов’язків усіх учасників.

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

Проєкт ОП «Польська мова та література» на 2020 рік оприлюднено на сайті ЗВО (https://philology.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/OPP_bak_pol_035.033_2020_project.pdf), є можливість надсилати зауваження і пропозиції
зацікавлених сторін щодо змісту та структури ОП. Для отримання зворотного зв’язку вказано е-mail декана
філологічного факультету.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

На сторінці філологічного факультету розміщена точна та достовірна інформація про ОП «Польська мова та
література» (https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum- polska-mova-ta-literatura) за 2016, 2017, 2018,
2019 роки з активними покликаннями, перейшовши за якими можна отримати відомості про її цілі, результати
навчання та освітні компоненти. Крім того, оприлюднено також навчальні плани за відповідні роки, рецензії та
відгуки роботодавців, узагальнені відомості про самооцінювання ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендуємо внормувати на інституційному рівні процедури розробки й оновлення ОП, зокрема залучення до
цього процесу студентів, роботодавців та ін. стейкхолдерів, використання зовнішньої експертизи. 2. Рекомендуємо
переглянути формулювання нормативного змісту підготовки за ОП у термінах результатів навчання з метою
приведення у повну відповідність до заявлених цілей та фактичного змістового наповнення.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендуємо розширити ПРН психолого-педагогічним і методичним блоком, забезпечивши їхнє співвідношення
із відповідними ОК. 2. Рекомендуємо розглянути можливість заміни блокової вибіркової частини ОП на перелік
дисциплін, які студенти можуть обирати у вільній комбінації, що дозволить в ОП передбачати лише відповідне
планування часу на вибіркові дисципліни і сприятиме кращому формуванню індивідуальної освітньої траєкторії. 3.
Рекомендуємо частково переглянути особливості практичної підготовки здобувачів, зокрема передбачити в ОП ОК,
які б забезпечили формування теоретичної бази для успішного проходження музейно-архівної практики, а також
інтегрувати в зміст педагогічної практики проведення уроків із польської мови (тобто не лише української). 4.
Доцільно увести спеціалізовані англомовні курси, оскільки їхня вага для здобувачів зросла у зв’язку зі складанням ЄВІ
для вступу до магістратури.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендуємо активніше впроваджувати «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання
учасників академічної мобільності у ЛНУ», спростити процедуру визнання результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті. 2. Рекомендуємо розглянути можливість перезарахування окремих модулів
освітніх компонентів, заохочувати здобувачів освіти до реалізації права на визнання результатів навчання, отриманих
у неформальній та інформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендуємо вдосконалити процедуру внутрішнього аудиту змісту освітніх компонентів в контексті їх відповідності
навчальному плану та своєчасного оновлення всіх складників навчально-методичного комплексу з дисциплін.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендуємо продовжувати роботу з формування культури академічної доброчесності, зокрема й через
систематичне підписання Декларації про академічну доброчесність усіма учасниками освітнього процесу. 2.
Рекомендуємо доопрацювати Кодекс академічної доброчесності ЛНУ (розміщений на сайті документ складається з
однієї сторінки, не має жодної вихідної інформації про його затвердження).
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Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендації відсутні.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендуємо завершити розпочату роботу з облаштування навчальних корпусів та університетських гуртожитків
для осіб з особливими потребами, а також щодо забезпечення ефективності функціонування дистанційних технологій
в освітньому середовищі. 2. Рекомендуємо збільшити кількість опитувань та комунікації зі студентами саме через
органи студентського самоврядування - з метою збору актуальної та об'єктивної інформації про можливі конфліктні
ситуації та запобігання їх виникненню.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендуємо забезпечити систематичний характер процедури розробки, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП, послідовне врахування результатів анкетувань стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів
освіти тощо) стосовно потреби корегування змісту ОК та різних показників якості ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендації відсутні.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛИМАН ІГОР ІГОРЕВИЧ
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