
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Похилюк Олена Миколаївна, Іваницька Наталя Борисівна, Кікоть
Анастасія Костянтинівна, Книш Олена Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 14.04.2020 р. – 16.04.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://philology.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/SO_bak_pol_035.033.pdf

Програма візиту експертної групи https://philology.lnu.edu.ua/news/akredytatsiia

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

Загальне враження від ОПП «Польська мова та література» є позитивним. Вона має чіткі перспективи розвитку та
вдосконалення. Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії університету, ця єдність та відповідність є
реальним механізмом досягнення успіху ОПП в результаті координації та консолідації університету як єдиного
освітнього простору. Структура та зміст ОПП повністю відповідає предметній області зазначеної спеціальності,
логічно побудована, що дозволяє досягти програмних результатів навчання. Містить гнучкі та ефективні
інструменти формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів. Доступ до програми вступників не містить
дискримінаційних положень, правила прийому оприлюднені на сайті. Форми та методи навчання й викладання
сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання. 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 ОПП в цілому. Заклад ВО
популяризує академічну доброчесність. Наявна матеріально-технічна база та людські ресурси дозволяють досягнути
визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Освітнє середовище є безпечним, а
забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої
освіти є достатньо прозорим та дієвим. Стейкґолдери програми беруть участь в розробці та удосконаленні програми
і готові до змін для отримання більш якісного освітнього середовища. Інтегрованість роботодавців значно сприяє
отриманню необхідних практик для отримання конкурентного випускника. Наявні недоліки програми не знижують
загального позитивного враження, натомість дають перспективи для удосконалення ОПП. Водночас у програмі
використовуються зразкові практики, які можна рекомендувати до провадження в широкому освітньому просторі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Формулювання цілей освітньої програми, програмних результатів навчання, її структура та фактичне змістове
наповнення засвідчують врахування тенденцій розвитку спеціальності, потреб ринку праці, а також галузевого та
регіонального контексту. Відповідно, ОПП забезпечує комплексне набуття здобувачами вищої освіти
фундаментальних знань та практичних навичок, що дозволять реалізувати себе в науковій, літературно-видавничій,
викладацькій, комунікаційній діяльності. 2. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до
реалізації ОПП, дозволяє забезпечити якісне викладання дисциплін та досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання. Більшість НПП мають науковий ступінь за відповідною спеціальністю, наукові публікації, які
відповідають їхнім дисциплінам, досвід практичної діяльності, вони активно долучаються до програм академічної
мобільності та дослідницьких проєктів. Діяльність кафедри та її кадровий склад визнано на міждержавному рівні
(отримано почесні відзнаки від Сенату Республіки Польща). 3. Зміст практичної підготовки цілком дозволяє
здобути компетентності, необхідні для ефективної професійної діяльності випускника. Завдяки злагодженій
взаємодії з різноманітними закладами та установами міста практики забезпечені відповідними базами. 4. У ЗВО
створено достатньо можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії студента, особливо вдалою є
процедура вибору загальноуніверситетських дисциплін. 5. ЗВО здійснює послідовну політику щодо
інтернаціоналізації. Укладені угоди про співпрацю з закордонними партнерами є передумовою для систематичних
академічних обмінів. 6. В ЗВО налагоджено постійну ефективну комунікацію з роботодавцями щодо
працевлаштування здобувачів освіти; успішно налагоджено взаємозв’язок між студентами, студентським
самоврядуванням, деканатом, структурними підрозділами та адміністрацією закладу. 7. Реалізація ОПП
супроводжена оприлюдненням повної та достовірної інформації щодо напрямів діяльності на офіційному сайті
університету та філологічного факультету: оприлюднено нормативні та регулювальні документи закладу, чинні
освітні програми, перелік та силабуси (РНП) освітніх компонентів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Недостатня увага ЗВО до узгодженості змісту та своєчасного оновлення нормативних документів. На
інституційному рівні рекомендуємо переглянути та гармонізувати нормативну базу освітнього процесу ЗВО,
унормувати окремі його аспекти, зокрема процедуру розроблення, оновлення та закриття освітніх програм. 2.
Включення до переліку обов'язкових освітніх компонентів циклу психолого-педагогічних і методичних дисциплін та
педагогічної практики чітко корелює з цілями ОПП та запитами стейкголдерів, однак не відображено у ПРН.
Рекомендуємо переглянути формулювання нормативного змісту підготовки за ОПП у термінах результатів
навчання з метою приведення у повну відповідність до заявлених цілей та фактичного змістового наповнення
освітньої програми. 3. Індивідуальна освітня траєкторія студента зазнає ризиків бути звуженою через кількісні
обмеження для формування групи, з одного боку, та невеликий контингент ОПП, з іншого. Рекомендуємо
переглянути визначений для ОПП підхід до вибору професійно орієнтованих дисциплін. 4. Визначена у ЗВО
процедура визнання результатів, здобутих у неформальній освіті, видається дещо ускладненою. Рекомендуємо
переглянути визначену процедуру та зробити її більш доступною для студентів, а також вжити заходи щодо
контролю за реальним застосуванням вказаних положень на практиці, а також інформування студентів про їхні
права в контексті визнання результатів навчання.

III. Аналіз

Сторінка 3



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.

ОПП має чітко визначені цілі, що передбачають підготовку фахівців з польської та української філології, які
володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками в галузі лінгвістики, літературознавства, а
також навичками дослідницької, педагогічної та перекладацької діяльності, необхідні для усної та писемної
інтеракції польською та українською мовами в різних комунікативних ситуаціях, викладання польської й
української мов. У відомостях про самооцінювання зв'язок цілей ОПП з місією та стратегією ЗВО описано з
посиланням на відповідні документи, зокрема Статут ун-ту та Стратегію-2020 (затв. 2016 р.). Цілі ОПП цілком
відповідають місії ун-ту - формуванню особистості - носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, корелюють
з цілями, визначеними в Стратегічному плані розвитку Львівського ун-ту на 2019-2026 рр. (затв. 2019 р.), зокрема
спрямовані на забезпечення високої якості освітнього процесу, інтеграцію української освіти в європейський та
світовий простір. Відданість місії та стратегічним цілям розвитку ун-ту, а також зацікавлення у збереженні та
поглибленні давньої співпраці закладу з освітніми та науковими установами Республіки Польща під час зустрічей з
ЕГ демонстрували як представники адміністрації ЛНУ, так і розробники ОПП. На основі викладеного можемо
зробити висновок про відповідність цілей ОПП місії та стратегії ун-ту, комунікування цих цілей в академічному та
зовнішньому середовищі існування ЗВО, їхню актуальність та реалістичність.

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

ЕГ було з'ясовано, що інтереси різних груп стейкголдерів вивчали та враховували під час розроблення ОП. Зокрема,
інтереси здобувачів вищої освіти вивчали шляхом опитувань, організованих на рівні факультету; роботодавців та
представників академічної спільноти запрошували здійснити експертне оцінювання змісту ОПП (було надано
відповідні рецензії та відгуки). Однак документального підтвердження фактів надходження пропозицій і їхнього
врахування під час формулювання ПРН надано не було (надані протоколи фіксують здебільшого пропозиції щодо
вдосконалення окремих ОК). Зауважимо, що внутрішні нормативні документи, які б регулювали процедуру
врахування позицій і потреб стейкголдерів під час проектування ОП, станом на сьогодні в ЗВО відсутні. Цілі ОПП
демонструють урахування потреб академічного середовища, роботодавців та студентів. Їхнє досягнення фактично
забезпечене обов'язковими ОК (напр., цикл психолого-педагогічних та методичних дисциплін). Однак у
формулюваннях нормативного змісту підготовки в термінах результатів навчання цілі ОПП відображені не повною
мірою. Отже, вивчення потреб стейкголдерів на етапі проектування ОПП фактично відбувалося, хоча власне
процедура врахування цих потреб потребує унормування на інституційному рівні.

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 ОПП свідчать про глибоке розуміння сучасного стану розвитку полоністики її
розробниками, які є активними науковцями, мають досвід реалізації дослідницьких проектів. Цілі ОПП дозволяють
випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці, адже враховують тісні зв'язки суб'єктів господарювання
регіону з польськими партнерами, особливості туристичного ринку міста. Запити ринку праці вивчають передусім
через взаємодію з роботодавцями (угоди про співпрацю було надано ЕГ для ознайомлення). 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 ОПП до розвитку навичок
міжособистісного міжкультурного спілкування. Низка ОК передбачає вивчення етнічних, літературних та мовних
особливостей Галичини в контексті взаємодії з польською культурою. Вивчення вітчизняного та закордонного
досвіду досвіду реалізації аналогічних ОП відбувається шляхом багаторічної тісної взаємодії розробників ОПП з ун-
тами Польщі. Врахування такого досвіду переважно стосується вибору форм і методів навчання і викладання,
змістового наповнення окремих ОК, розроблення нового методичного забезпечення. Отже, можемо стверджувати
про врахування тенденцій розвитку спеціальності, потреб ринку праці, а також галузевого та регіонального
контексту під час проектування ОПП.
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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.

Освітньо-професійна програма “Польська мова та література” в редакції 2019 р. (див. додаток 1.4), затверджена
вченою радою університету (протокол №68/4 від 2 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 Міністерством освіти і науки України (наказ №869 від
20.06.2019 р.). Попередні редакції ОП відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для 7
кваліфікаційного рівня - першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОПП має достатньо чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії університету. Визначені цілі та
програмні результати навчання є реалістичними та актуальними, враховують тенденції розвитку спеціальності та
сучасні потреби ринку праці. 2. Взаємодія зі стейкголдерами має систематичний характер та не є лише формальною
процедурою. Розробники ОПП зуміли налагодити тісні зв'язки із роботодавцями міста, що засвідчено угодами про
співпрацю, рецензіями та відгуками. 3. Освітньо-професійна програма дозволяє досягти результатів навчання,
визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 “Філологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України (наказ №869 від
20.06.2019 р.).

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

1. Закладу вищої освіти рекомендуємо у внутрішніх нормативних документах врегулювати процедуру розроблення
та офіційного затвердження освітніх програм, зокрема залучення до цього процесу студентів, роботодавців та інших
стейкголдерів, використання зовнішньої експертизи. 2. Рекомендуємо переглянути формулювання нормативного
змісту підготовки за ОПП у термінах результатів навчання з метою приведення у повну відповідність до заявлених
цілей та фактичного змістового наповнення.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

На основі викладеного можемо зробити висновок про загалом відповідність ОПП вимогам Критерію 1. Виявлені
недоліки суттєво не впливають на загальну якість освітньої програми.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Аналіз ОПП “Польська мова та література” (2019) показав, що її обсяг загалом становить 240 кредитів ЄКТС, що
відповідає вимогам організації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, прописаним у Законі “Про вищу
освіту” №848-VIII від 26.11.2015 року (розділ ІІ стаття 5) та корелює із обсягом кредитів, зазначеним у Стандарті
вищої освіти за спеціальністю 035 “Філологія” для першого (бакалаврського рівня) вищої освіти (наказ МОН
України № 871 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.
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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 ОПП загалом має чітку структуру, що засвідчує як її аналіз, так і опитування фокус-груп здобувачів вищої
освіти та науково-педагогічних працівників. В ОПП простежено логічний взаємозв’язок між ОК, теоретичною та
практичною підготовкою студентів, які підпорядковані загальній меті ОПП. Обов’язкові компоненти програми
сукупно призводять до досягнення заявлених програмних результатів навчання (ПРН), які, у свою чергу, корелюють
із загальними та фаховими компетентностями. Зміст ОПП має достатню кількість кредитів (24) на вивчення
дисциплін загальногуманітарної підготовки. Водночас у змісті ОПП 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.

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

Зміст ОПП зорієнтований на предметну область спеціальності 035 “Філологія”, об’єктами якої є польська мова (у
теоретичному, практичному, синхронному, діахронному, стилістичному, соціокультурному, лінгвопрагматичному
аспектах); українська мова (у теоретичному, практичному, синхронному, діахронному, діалектологічному,
стилістичному, соціокультурному аспектах); польська література (у теоретичному та історико-культурному
аспектах); українська література (у теоретичному та історико-культурному аспектах); жанрово-стильові різновиди
текстів; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі. Отже, цілі навчання за ОПП
бакалавра корелюють із предметною областю, зазначеною в Стандарті та є суголосними із загальними очікуваннями
професійної (філологічної) спільноти як в аспекті загальнонаціональних, так і регіональних вимірів. Обов’язкові
компоненти ОПП в їх теоретичній та практичній реалізації засвідчують безпосередній зв’язок зі спеціальністю і
забезпечують якісну підготовку фахівців.

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

Аналіз змісту ОПП, НП, робочих навчальних планів, індивідуальних планів здобувачів вищої освіти (надано скан-
копії сторінок автоматизованої системи "Деканат"), а також опитування фокус-груп зі складу здобувачів вищої
освіти та науково-педагогічних працівників засвідчують, що ОПП реалізує формування індивідуальної освітньої
траєкторії студентів шляхом вибору ними дисциплін обсягом 60 кредитів ЄКТС (25% від загального обсягу ОПП),
що відповідає Закону України "Про вищу освіту" (п.15 ч.1 статті 62). Формування індивідуальної освітньої траєкторії
регламентовано "Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ" (https://cutt.ly/dt9SFJH), "Тимчасовим
положенням про забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ" (https://cutt.ly/1t828N1).
Варіативна частина ОПП має інтегральний підхід і містить дисципліни (12 кредитів) вільного вибору із
загальноуніверситетського Переліку вибіркових дисциплін з циклу загальної підготовки (документ 2.4) та 48
кредитів із блоків професійно-орієнтованих дисциплін (Вибіркові навчальні курси). Під час онлайн експертизи
з'ясовано, 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.
Результати опитування (документ 2) та розмови зі студентами свідчать на користь впроваджуваної на ОПП моделі
вибірковості. Водночас ЕГ констатує, що індивідуальна освітня траєкторія студента зазнає ризиків бути звуженою
через кількісні обмеження для формування групи, з одного боку, та невеликий контингент ОПП, з іншого.

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

ОПП містить 22,5 кредитів ЄКТС для практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Студенти проходять три
навчальних (джерелознавчу/ музейно-архівну/ перекладацьку) практики відповідно в 2, 4, 6 семестрах, а також
педагогічну практику в 7 семестрі. Місце практичної підготовки в структурі ОПП є логічним, оскільки їй передує
вивчення необхідних дисциплін. Ознайомлення з програмами проходження практик, договорами та базами
практик, а також із звітністю, яку подають студенти, засвідчили належну організацію практичної підготовки
студентів. Результати опитування студентів, надані ЛНУ на прохання ЕГ, виявили задоволеність більшості
здобувачів вищої освіти (60-70%) термінами, тривалістю та базами проходження практичної підготовки (див.
документ 2). Зустріч із фокус-групою студентів (2-4 курси), випускників та роботодавців загалом засвідчила їхню
задоволеність компетентностями, набутими під час практичної підготовки. Водночас була висловлена цілком
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слушна пропозиція як з боку студентів, так і зовнішніх стейкхолдерів (Департамент освіти і науки Львівської
обласної державної адміністрації, освітні заклади міста) щодо можливості проходження педагогічної практики (7
семестр) як з української мови та літератури, так і з польської мови.

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

Аналіз змісту ОПП засвідчує, що програма спрямована на формування в здобувачів вищої освіти соціальних
навичок (soft skills), які відповідають заявленим цілям. Робочі програми та силабуси більшості дисциплін містять
вказівку на формування загальних компетентностей, покликаних розвинути лідерство, здатність брати на себе
відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння працювати в команді, розвивати системність і
креативність мислення. Під час експертизи ЕГ отримала докази щодо активного формування соціальних навичок
здобувачів вищої освіти і в позауніверситетському житті. За підтримки викладачів студенти ОПП ведуть активну
волонтерську роботу: разом із доц. кафедри Христиною Ніколайчук студенти-полоністи (Я.Мелех, С.Коруд, Р.Петяк,
Л.Калинець) є постійними волонтерами Навчально-реабілітаційного центру «Джерело»
(https://dzherelocentre.org.ua/velyke-dytyache-svyato-u-dzhereli/). Студенти М. Баран, І. Баган, С. Гнідець є
ініціаторами публічних польськомовних зустрічей у межах проекту "Czas na polski" (на платформі публічної
бібліотеки "Urban"). Під час зустрічі із роботодавцями було виявлено задоволеність останніх розвиненими
соціальними навичками випускників та їхньою здатністю швидкої адаптації до командної роботи, а також
належною сформованістю вміння розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в комплексних
та невизначених умовах. Отже, зміст ОПП передбачає набуття студентами соціальних навичок.

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

За відсутності професійного стандарту аналіз змісту ОПП було проведено на основі відомостей самоаналізу,
зустрічей із фокус-групою зовнішніх стейкхолдерів та з опорою на чинний наразі Довідник кваліфікаційних
характеристик професій. Моніторинг процесу досягнення програмних результатів навчання, інтегроване
формування загальних та фахових компетентностей, зазначених в ОПП, дає змогу констатувати відповідність змісту
ОПП предметній та професійній галузі і обгрунтовує можливість присвоєння випускнику кваліфікації бакалавра
філології, фахівця з польської мови та літератури, української мови та літератури.

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

Аналіз ОПП, навчального плану, робочих навчальних планів засвідчує, що обсяг фактичного навантаження
здобувачів є оптимальним для досягнення ПРН і відповідає нормам, викладеним у "Положенні про організацію
освітнього процесу ЛНУ" (https://cutt.ly/dt9SFJH). Навчальний час студента становить не більше, ніж 8 годин на
день, що є цілком прийнятним. Обсяг освітнього компонента (чи його частини, що вивчається протягом семестру)
становить від 1 до 6,5 кредитів. При цьому частка самостійної роботи становить від 1/2 до 2/3 від загального обсягу
навчального часу, відведеного на вивчення конкретної навчальної дисципліни. За такого розподілу кількість
освітніх компонентів протягом року варіюється в межах 17 (І курс), 18 (ІІ курс), 18 (ІІІ курс), 18 (IV курс) - розрахунок
наведено для ОПП (2019). Було проаналізовано розклад занять для студентів ОПП, розміщений на сайті факультету
(https://philology.lnu.edu.ua/students/schedule). Часові інтервали між лекціями і практичними є оптимальними,
помітним є чергування різних за рівнем складності дисциплін і видів занять упродовж дня і тижня. Під час
інтерв'ювання студентів щодо врахування їхніх інтересів при визначенні співвідношення фактичного навантаження
та обсягу окремих освітніх компонентів за ОПП, ЕГ зафіксувала задоволеність студентів фактичним навантаженням
та обсягами самостійної роботи з більшості дисциплін. Студенти характеризували створене навчальне середовище
як реалістичне, а співвідношення обсягу самостійної роботи та часу для її виконання - як оптимальне. Отже, обсяг
ОПП є реалістичним у контексті фактичного навантаження студентів і сприятливим для досягнення ПРН. Водночас
зауважимо, 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.

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.

Організація освітнього процесу за дуальною формою освіти за ОПП «Польська мова та література" за першим
(бакалаврським) рівнем не передбачена.
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. ОПП спрямована на формування інтегрованих знань і вмінь в галузі полоністики, україністики,
літературознавства та методики викладання польської та української мов. 2. Структура та зміст ОПП забезпечує
високий рівень сформованості соціальних навичок здобувачів вищої освіти. 3. Практична підготовка містить різні
типи практик, що підвищує професійну самореалізацію студентів після закінчення ЗВО.

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

Програмні результати навчання не висвітлюють психолого-педагогічний та методичний блок, співвідносний із
наявними в змісті ОК. Індивідуальна освітня траєкторія студента зазнає ризиків бути звуженою через кількісні
обмеження для формування групи, з одного боку, та невеликий контингент ОПП, з іншого. Рекомендуємо:
розширити ПРН психолого-педагогічним і методичним блоком, забезпечивши їхнє співвідношення із відповідними
ОК; інтегрувати в зміст педагогічної практики (7 семестр) проведення уроків із польської мови.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені слабкі сторони не є суттєвими і не
перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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.

Коротка інформація про правила прийому на навчання до ЗВО на ОПП «Польська мова та література» розміщена в
публічному доступі на сторінці філологічного факультету (https://philology.lnu.edu.ua/admission/admission). Усім
охочим пропонується огляд спеціальностей філологічного факультету, детальна інформація про спеціальності,
предмети для вступу, терміни та вартість навчання. За більш детальною інформацією з питань прийому на навчання
можна звертатися на сторінку Приймальної комісії ЛНУ (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/). Правила прийому на ОПП «Польська мова та література» зрозумілі, доступні для розуміння
потенційних вступників, прозорі, не містять дискримінаційних положень.

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

Правила прийому на ОПП «Польська мова та література» враховують особливості самої програми. ЗВО самостійно
визначає мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, пріоритетність та коефіцієнти предметів, з
якими вступника допускають до участі у конкурсі (Таблиця 5 Правил прийому до ЛНУ 2016 р.
https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/). За «Правилами прийому до ЛНУ» 2016 р. до
участі у конкурсі на ОПП допускали вступників, що склали ЗНО з таких предметів: Українська мова та література –
коефіцієнт 0,4; Іноземна мова – коефіцієнт 0,25; Історія України або Географія – коефіцієнт 0,2. Вага атестату про
повну загальну середню освіту – 0,1, вага балу за особливі успіхи – 0,05. У Додатку 2 до Правил прийому до ЛНУ у
2020 р. (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-02.pdf) зазначено, що
обов’язковими конкурсними предметами для вступу на ОПП є Українська мова та література, вага предмету
сертифікату ЗНО – 0,5, Іноземна мова – 0,3. Третій конкурсний предмет за вибором абітурієнта визначено Історію
України або Географію з коефіцієнтом 0,2. Вибір конкурсних предметів протягом останніх чотирьох років
послідовно дотримується та обґрунтовано відповідністю рівневі вхідних компетентностей, потрібних для того, аби
розпочати навчання на ОПП: мовно-літературна, мовленнєва, іншомовна тощо компетентності. Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100 балів, що забезпечує можливість усім вступникам, що мають
мінімальний рівень підготовленості реалізувати своє право на здобуття вищої освіти за обраною спеціальністю.
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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.

Процедура визнання ПРН, здобутих в інших ЗВО, у ЛНУ регулюється «Положенням про організацію освітнього
процесу у ЛНУ» (http://tiny.cc/g1knkz), «Порядком розгляду заяв про поновлення до складу студентів та
переведення з інших ЗВО у ЛНУ» (http://tiny.cc/y2knkz). Поновлення та переведення студентів на І курс не
здійснюється, переведення з іншого ЗВО передбачає наявність документу про акредитацію відповідної ОПП.
Розроблено проєкт «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної
мобільності у ЛНУ» (https://cutt.ly/NyfaKee). На основі перегляду наданої ЗВО документації ЕГ мала змогу
пересвідчитися, що здобувачам освіти за ОПП, які брали участь у програмах академічної мобільності, було
перезараховано результати заліків та екзаменів, отримані у ЗВО Польщі (програма Еразмус+ – Є.Теплякова,
Зеленогурський ун-т, сертифікат КА107; програма Польського національного агентства з питань академічного
обміну (NAWA) – А.Білоус, Л.Микитин, Ун-т М.Коперника в Торуні, навчальні карти ES-11131, ES-11132;
О.Пастернак, А.Жбадинська, Силезький ун-т, посвідчення без серії). Отже, процедура визнання результатів
навчання, здобутих в інших ЗВО, доступна для всіх здобувачів та послідовно дотримується.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентує «Порядок визнання у ЛНУ
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» https://cutt.ly/cyfsQRq. Бакалаври мають
право на визнання таких результатів навчання тільки з нормативних дисциплін наступного семестру (не більше 6
кредитів ЄКТС). Процедура визнання: подання заяви та підтверджувальних документів здобувача освіти, створення
предметної комісії, що визначає форми, строки проведення оцінювання, оцінює результати навчання відповідно до
силабусів дисциплін, ознайомлює здобувача з програмою та переліком питань і тем письмових робіт для
підсумкового оцінювання за шкалою ЄКТС, за «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ»
https://cutt.ly/RyfdUrr. Студенту надається 10 робочих днів для підготовки до екзамену (заліку) та 20 робочих днів
для написання творчої роботи. При перезарахуванні ОК здобувач звільняється від його вивчення. У розмові зі
здобувачами було зафіксовано, що вони 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 за ОПП немає. Зробити висновок про дотримання чітко
регламентованих правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, немає змоги, оскільки
за ОПП такі практики відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на ОПП “Польська мова та література” є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, певною мірою враховують особливості самої програми. 2. Наявні практики перезарахування результатів
навчання здобувачів освіти за ОПП “Польська мова та література”, які були учасниками програм академічної
мобільності та протягом окресленого періоду навчалися у ЗВО Польщі.

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

Рекомендуємо: - затвердити розроблене «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання
учасників академічної мобільності у ЛНУ»; - спростити процедуру визнання результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті, розглянути можливість перезарахування окремих модулів освітніх
компонентів; - заохочувати здобувачів освіти до реалізації права на визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОПП в цілому відповідає вимогам Критерію 3. Виявлені слабкі сторони та недоліки за Критерієм 3 не є суттєвими.

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 навчання у межах ОПП (денна та заочна) відповідають вимогам Стандарту. ПРН конкретизовано та
розширено для кожного ОК, що уможливлює оптимальний вибір форм і методів навчання і викладання для їхнього
повноцінного досягнення з урахуванням контексту ОК. Переважають проблемні, проєктні, словесні, наочні та
евристичні методи навчання. Силабуси та робочі програми ОК дозволяють простежити логічний взаємозв'язок між
теоретичним навчанням та удосконаленням навичок на практиці, зокрема через виконання комунікативних
завдань, навчальні, імітаційні ігри та ін. Активні методи навчання сприяють опануванню польської мови на різних
рівнях її системи і в різних стилях мовлення. Під час роботи ЕГ з'ясовано, що згадані методи було пристосовано до
умов дистанційного навчання, розширено практику використання ІКТ. Під час зустрічей з академічним персоналом
та студентами з'ясовано, що студенти дійсно можуть впливати на добір навчальних матеріалів, тематику для
індивідуальних, групових завдань та власних досліджень. Встановлено, що студенти дають фідбек викладачам щодо
навчальних курсів та мають можливість висловити власні побажання і зауваги. Центр моніторингу ЛНУ
систематично проводить опитування студентів щодо якості навчання та викладання (дод. 2.8). Отже, комплексне
застосування визначених форм та методів навчання дозволяє забезпечити ПРН, окреслені в ОПП. Їхній вибір
цілком відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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

До більшості освітніх компонентів розроблено силабуси, у яких міститься інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Опис освітніх компонентів та відповідні
силабуси розміщено на сайті філологічного факультету у вільному доступі
(https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-polska-mova-ta-literatura). Студенти мають можливість
ознайомитися із робочими програмами ОК та силабусами у будь-який зручний час. 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.

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 демонструє серйозний підхід до імплементації наукових досліджень в освітній процес вже на бакалаврському
рівні вищої освіти. Свідченням цього є й те, що дослідницька діяльність є частиною профорієнтаційної роботи
філологічного факультету - викладачі активно працюють з учнівською молоддю в межах взаємодії з Малою
академією наук. 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, де систематично здобувають призові місця. Широкий вибір наукових гуртків, про які зазначалося у
відомостях самооцінювання, та свідчення їхньої діяльності було перевірено у результаті спілкування зі студентами і
ознайомлення з відповідною документацією, дає можливість студентам обрати той науковий напрям, який їм до
вподоби та здійснювати наукові розвідки під керівництвом викладачів. Отже, можемо стверджувати, що ЗВО
повноцінно забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП, що відповідає цілям ОПП та
дозволяє студентам отримати серйозне підґрунтя для можливої наукової діяльності в майбутньому.

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

Під час ознайомлення з відомостями про самооцінювання, а також у процесі спілкування з викладачами у ході
виїзної експертизи, було встановлено, що викладачі активно займаються науковою роботою, публікують результати

Сторінка 10



своїх наукових розвідок, беруть участь у науково-практичних конференція, а також виступають організаторами
міжнародних та всеукраїнських конференцій на базі свого університету. Результати цієї діяльності знаходять
відображення у змістовому наповненні окремих освітніх компонентів, розробленні авторських курсів (ЕГ для
ознайомлення було надано приклади врахування результатів стажування під час удосконалення змістового
наповнення ОК). Зміст освітніх компонентів систематично оновлюється з урахуванням сучасних вимог до
викладання. Колектив кафедри на основі досвіду, здобутого під час закордонних наукових стажувань та тренінгів,
розробив навчальну літературу для студентів ОПП з урахуванням особливостей полоністичної дидактики в
україномовному середовищі. ЕГ на основі наданих для ознайомлення документів мала змогу пересвідчитись, що
зміст освітніх компонентів систематично оновлюється з урахуванням сучасних вимог до викладання. Під час аналізу
робочих програм ОК було виявлено певні розбіжності з навчальним планом (зокрема, в обсязі дисциплін).
Розробники ОПП оперативно відреагували на зауваження ЕГ щодо представлення оновлених робочих програм
навчальних дисциплін (у редакції 2019 р., узгоджених з навчальним планом ОПП) та відповідних силабусів на сайті
філологічного факультету та усунули відповідні недоліки. Загалом можемо зробити висновок про відповідність
змісту освітніх компонентів та їхнього методичного забезпечення сучасним досягненням філологічної науки,
зокрема й полоністики.

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

ЗВО здійснює послідовну політику щодо інтернаціоналізації. Так, у Стратегічному плані розвитку Львівського
університету ЗВО на 2019-2026 роки (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/strategy.pdf) серед
основних цілей вказане поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір. 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 (ЕГ для
ознайомлення було надано відповідні угоди). Партнерами кафедри є фундації «Wolność i Demokracja», «Pomoc
Polakom na Wschodzie» (угоди надані ЕГ для ознайомлення). В рамках цієї співпраці кафедра отримує додаткове
фінансування, викладачі мають нагоду брати участь у стажуваннях та програмах академічних обмінів. ЕГ
ознайомилася з результатами участі залучених до реалізації ОПП викладачів в міжнародних наукових проєктах,
зокрема фінансованих Інститутом літературних досліджень Польської академії наук, німецьким Федеральним
міністерством освіти та досліджень (BMBF) та ін. 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. Можемо зробити висновок про створення
належних умов для реалізації потенціалу ОПП в контексті інтернаціоналізації діяльності університету та
забезпечення ПРН.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Комплексне застосування визначених форм та методів навчання повною мірою дозволяє забезпечити ПРН,
окреслені в ОПП. Їхній вибір цілком відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. 2. Детальна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання у формі силабусів та робочих програм навчальних дисциплін розміщена у вільному доступі на сайті
філологічного факультету. 3. Науково-педагогічні працівники та студенти забезпечені відповідними умовами для
успішної наукової діяльності під час реалізації ОПП. 4. ЗВО здійснює послідовну політику щодо інтернаціоналізації.
Налагоджено тісні зв'язки з низкою академічних установ Польщі. Студенти та викладачі є активними учасниками
програм міжнародної академічної мобільності, дослідницьких проєктів. Укладені угоди про співпрацю з
закордонними партнерами є передумовою для систематичних академічних обмінів.

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

Рекомендуємо вдосконалити процедуру внутрішнього аудиту змісту освітніх компонентів в контексті відповідності
навчальному плану та їхнього своєчасного оновлення.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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Навчання і викладання за освітньо-професійною програмою загалом відповідають визначеному критерію, а
вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів
навчання.

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.

Матеріали самоаналізу, робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, а також документи, надані на прохання
ЕГ (зразки екзаменаційних білетів, відомості оцінювання) засвідчують, що контрольні заходи та критерії їх
оцінювання є валідними і регламентуються «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти ЛНУ» (https://cutt.ly/At7F6VO). Основними принципами контролю є відкритість та
колегіальність, повнота, об’єктивність та неупередженість оцінювання досягнень студентів. Форми контрольних
заходів спрямовано на визначення сформованості ПРН за кожним ОК програми. За результатами опитування
фокус-групи здобувачів вищої освіти встановлено, що останні мають достатній доступ до інформації про форми та
критерії оцінювання контрольних заходів, їм відомо про терміни складання іспитів відповідно до графіку
навчального процесу студентів. Розклад іспитів оприлюднюється на сайті філологічного факультету
(https://philology.lnu.edu.ua/students/schedule), дошці оголошень факультету та у соціальних мережах за місяць до
початку відповідної сесії. Ознайомлення з критеріями оцінювання відбувається на першому занятті з кожної
дисципліни в усній формі. Отже, форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, заздалегідь
оприлюдненими і дають змогу встановити рівень досягнення студентами ПРН. Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ (https://cutt.ly/At7F6VO).

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

Форма атестації відповідає Стандарту і проводиться у формі атестаційних державних іспитів з низки професійних
дисциплін (основної слов’янської (польської) мови, історії основної слов’янської (польської) літератури, сучасної
української літературної мови, історії української літератури), під час яких оцінюють досягнення програмних
результатів навчання, визначені освітньо-професійною програмою.

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.

Правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими (прописані у відповідних положеннях, робочих
програмах та силабусах), доступними для всіх учасників освітнього процесу. Контрольні заходи є різними за
формою та змістом (усне опитування, письмовий експрес-контроль, виступи студентів при обговоренні тематичних
питань, комп’ютерне тестування в системі Moodle), що створює сприятливі умови для самореалізації студента.
Водночас об'єктивність проведення іспиту забезпечено рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість
питань, визначення результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінювання.
Студенти мають відкритий доступ до графіків контрольних заходів (на сайті факультету), в соцмережах. Можливий
конфлікт інтересів врегульовується «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/dt9SFJH) та «Положенням про екзаменаційну комісію»
(https://cutt.ly/nt7Fudp) Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики
та професійної діяльності» (https://cutt.ly/Zt7Fdh). ЕГ встановила, що здобувачі мають достатній рівень обізнаності з
порядком оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. За час існування ОПП
випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було. Отже, можемо ствердно говорити
про наявну об’єктивність в оцінюванні здобувачів вищої освіти під час реалізації ОПП.

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.
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Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулює “Положення про забезпечення академічної
доброчесності у ЛНУ” (https://cutt.ly/Qt7Gpp9), яке є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи
забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної
діяльності. Під час зустрічей із адміністрацією, викладачами, студентами знайшли підтвердження заявлені в
самоаналізі тези про те, що зусилля університетської спільноти спрямовано насамперед на створення позитивного,
сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища, яке б запобігало і перешкоджало прояви
академічної недоброчесності. Основними інструментами роботи з метою протидії порушенням академічної
доброчесності, зокрема у пункті про запобігання плагіату, є програми, які уможливлюють перевірку текстових
фрагментів, зокрема програмне забезпечення Unicheck. Онлайн зустрічі переконали, що всі учасники освітнього
процесу мають достатній рівень обізнаності із процедурами дотримання академічної доброчесності й активно
впроваджують її в освітнє середовище. Ведеться активна робота щодо популяризації академічної доброчесності:
ЛНУ має Кодекс академічної доброчесності, зміст низки дисциплін містить відповідні теми. Технологічні рішення,
що їх використовує ЗВО з метою протидії академічної недоброчесності, є обгрунтованими і дієвими. Однак під час
спілкування з ЕГ не всі викладачі та студенти демонстрували поінформованість щодо практики підписання
Декларації доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. На ОПП створено багаторівневу структуру форм контролю та методів оцінювання, які ідентифіковані із
програмними результатами навчання, достатньо повно оприлюднені та є зрозумілими для усіх учасників процесу. 2.
Екзаменаційні білети для підсумкового контролю за різними ОК складено за єдиними критеріями, обґрунтованими
є вагові коефіцієнти в межах кожного завдання.

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

Рекомендуємо продовжувати роботу з формування культури академічної доброчесності, зокрема й через
систематичне підписання Декларації про академічну доброчесність усіма учасниками освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітньо-професійна програма та діяльність за нею загалом відповідають визначеному критерію, а вищезазначені
недоліки не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів є цілком достатньою для забезпечення якісного викладання
дисциплін та досягнення визначених цілей та ПРН. Про це свідчить інформація, надана ЗВО за окремим запитом
експертної групи, а також безпосереднє спілкування з викладачами під час онлайн зустрічей. Інформація про
кваліфікацію, наукову та методичну діяльність НПП також 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 (Інститут
українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Інститут Івана Франка НАН України та ін.); за проектами
міжнародної академічної мобільності стажувалися та викладали в ун-тах Республіки Польща (Варшавський ун-т,
Вармінсько-Мазурський ун-т (Ольштин), Сілезький ун-т в Катовіце, Ун-т ім. Адама Міцкевича (Познань), Ун-т
Миколая Коперника (Торунь), Зеленогурський ун-т та ін.) та Болгарії (Софійський ун-т ім. Климента Охридського).
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 (дод. 6.1). На основі викладеного
можемо стверджувати, що рівень кадрового складу цілком задовольняє вимоги ОПП.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість залучити кращих фахівців та
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Процедуру
конкурсного добору науково-педагогічних працівників регулює “Порядок проведення конкурсного відбору…”
(введений в дію наказом ректора № 0-126 від 16.11.18 р.), який передбачає створення конкурсної комісії для
перевірки відповідності поданих претендентами документів вимогам конкурсу. Кандидатури обговорюють на
засіданнях відповідних кафедр. Кожен кандидат на заміщення вакантної посади проводить відкрите заняття. Під
час конкурсного добору, а також прийняття рішень щодо визначення терміну трудових відносин і розподілу
навчального навантаження, можуть бути враховані результати оцінювання роботи науково-педагогічних
працівників (процедура визначена “Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів…” (введеним в
дію наказом ректора №0-60 від 16.05.17 р.).

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

Під час зустрічами із запрошеними представниками роботодавців (Департамент освіти і науки Львівської обласної
державної адміністрації, Інститут Івана Франка НАН України, освітні заклади міста, мовні школи, приватні
компанії) було підтверджено, що їх регулярно залучають 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 отримують перспективи працевлаштування. Тісну співпрацю зі згаданими установами
підтримують і викладачі кафедри польської філології, зокрема в рамках реалізації спільних наукових проєктів,
конференцій. На університетському рівні зв'язок студентів з роботодавцями підтримує Відділ розвитку кар'єри та
співпраці з бізнесом. Тісна співпраця ЗВО з різними групами роботодавців фактично дозволяє значно розширити
можливості для практичної підготовки студентів, підвищує їхні шанси на успішне працевлаштування в
майбутньому. Можемо зробити висновок, що ЗВО достатньою мірою реалізує можливості залучення роботодавців
до освітнього процесу.

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

Під час виїзної експертизи було підтверджено факти систематичного залучення до авдиторних 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.

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

Відповідно до інформації, отриманої під час акредитаційної експертизи, можемо стверджувати, що 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 експертам для ознайомлення). Організовано інформаційну кампанію щодо можливостей
грантової підтримки (наприклад, за програмою Еразмус+). Таким чином НПП мають змогу щорічно стажуватися за
кордоном за програмами академічної мобільності. Під час зустрічей з викладачами, залученими до реалізації ОПП,
було з'ясовано, що таку інформаційну та організаційну підтримку отримують не лише досвідчені викладачі-
науковці, але й ті, хто лише розпочинає кар'єрний шлях. 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.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет демонструє чітку і послідовну політику щодо стимулювання розвитку викладацької майстерності. Цей
факт підтверджує вироблена внутрішня нормативна база щодо заохоченння науково-педагогічних працівників
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/), а також особлива увага до цього
питання ректора університету, висловлена під час онлайн зустрічі з експертною групою. Відповідно до “Положення
про преміювання…” (введено в дію з 7.02.2020 р.) за рішенням ректорату премії можуть бути надані за успішний
захист дисертації, публікування монографій і статей у провідних наукових журналах, підготовку студентів до участі в
олімпіадах та конкурсах наукових робіт та інші здобутки. З метою фінансування цих виплат передбачено за рахунок
надходжень спеціального фонду ЛНУ формування мотиваційного фонду (“Положення про мотиваційний фонд…”
введене в дію наказом ректора №О-31 від 12.03.2019 р.). 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. На основі викладеного можемо
зробити висновок про існування в ЗВО ефективної системи стимулювання розвитку викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів є цілком достатньою для забезпечення якісного викладання
дисциплін та досягнення визначених цілей та ПРН. 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. Завдяки тісним зв'язкам із українськими та польськими освітніми й науковими установами ЗВО
забезпечує для викладацького складу достатні умови для професійного розвитку (підвищення кваліфікації, обмін
викладачами та студентами, реалізація спільних проєктів). Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими
і дають можливість залучити кращих фахівців та забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для
успішної реалізації освітньої програми. Роботодавців регулярно залучають до реалізації освітнього процесу -
переважно в межах організації проходження практик студентів. Підтверджено систематичне залучення до
авдиторних занять фахівців з освітніх і наукових установ України та Польщі (переважно у формі відкритих лекцій,
тренінгів, майстер-класів). Університет демонструє чітку і послідовну політику щодо стимулювання розвитку
викладацької майстерності. Процедури преміювання та надання інших видів заохочень є прозорими та зрозумілими
для членів академічної спільноти.

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

Слабких сторін, які негативно позначилися б на якості реалізації ОПП, не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

На основі викладеного можемо стверджувати про повну відповідність освітньої програми вимогам Критерію 6.

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.

Філологічний факультет ЛНУ ім. І. Франка розміщений у головному корпусі Університету. Згідно з інформацією,
наданою ЕГ для ознайомлення (відео, опубліковані на сайті університету документи), до аудиторного фонду
філологічного факультету належить навчальні приміщення загальною площею 2 341 кв.м. На факультеті є достатня
кількість авдиторій із мультимедійним обладнанням (5 стаціонарних та 10 переносних мультимедійних систем), 5
аудиторій факультету облаштовані комп’ютерним обладнанням, яке використовують під час викладання на
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акредитовуваній освітній програмі. На всій території корпусу діє безпровідна мережа Wi-Fi, якою можуть вільно
користуватись усі учасники освітнього процесу, наявні приміщення, де студенти можуть просто проводити вільний
час, спілкуватись або ж виконувати домашні завдання у неформальній атмосфері. Дисципліни ОПП забезпечені
підручниками і посібниками, навчально-методичними матеріалами. На факультеті наявні науково-методичні
бібліотеки. Усі учасники освітнього процесу мають вільний доступ до університетських бібліотечних фондів, зокрема
електронних. 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 ОПП забезпечують досягнення 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. В університеті створено сприятливі умови для навчання, зручні та комфортні аудиторії,
які обладнані сучасною технікою, необхідною для викладання, візуалізації та засвоєння матеріалу. Також у корпусі
функціює бібліотека та зручні open-space приміщення, у яких студенти та науково-педагогічні працівники можуть
навчатися або відпочивати. У вільному доступі для студентів є велика кількість студентських гуртків при “Центрі
культури та дозвілля”, наявний “Спортивний клуб”. Доступ до інфраструктури й інформаційних ресурсів
безперешкодний і безоплатний для всіх учасників освітнього процесу. На факультеті активно працюють органи
студентського самоврядування, які також 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. Можемо зробити висновок про доступність об'єктів
інфраструктури та відповідних ресурсів для всіх учасників освітнього процесу.

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 було встановлено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів. 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.

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. На факультеті налагоджено
ефективну систему комунікації. Є електронний розклад на сайті, функціонує система “Деканат”, де у здобувачів та
викладачів є особистий кабінет, через який вони мають доступ до оцінок та до вибору вибіркових
загальноуніверситетських дисциплін. ЗВО забезпечує функціонування освітнього середовища Moodle, однак під час
спілкування з викладачами та студентами було встановлено, що вони дають перевагу широкому спектру інших
ресурсів (Google classroom, Edmodo, Zoom, Skype та різноманітних месенджерів: Telegram, Viber). Соціальна
підтримка. Функціонує студентський уряд і профком, які є повноправними членами освітнього процесу та
долучаються до вирішення проблем та питань. Ці два органи переважно співпрацюють, наприклад, поселення в
гуртожитки відбувається за згодою голів студради і профбюро. Профком опікується матеріальними заохоченнями та
матеріальною допомогою для тих, хто її потребує. Студенти пільгових категорій отримують соціальну підтримку в
Університеті. Вони не сплачують за проживання в гуртожитку, мають право на першочергове поселення та інші
види допомоги в рамках законодавства України. Консультативна підтримка здійснюється через Психологічну
службу університету. Під час зустрічі керівник служби підтвердила продовження роботи і в умовах карантину
(консультування в режимі онлайн). Також служба проводить адаптацію першокурсників. Крім того, за зверненням
студентів служба організовує різноманітні тренінги: з ораторського мистецтва, з тімбілдінгу та софт-скілз.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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ЗВО достатню увагу звертає на створення для осіб з особливими освітніми потребами умов для реалізації права на
освіту. Щодо корпусу, де реалізується дана ОП, то для маломобільних здобувачів вищої освіти обладнаний пандус та
є ліфт, яким студенти з особливими освітніми проблемами можуть користуватися за допомогою спеціального
ключа; закуплено сходовий підйомник. Вбиральня для таких здобувачів вищої освіти обладнана на 1 поверсі
корпусу. Проведення відповідних робіт дещо уповільнюється у зв'язку з тим, що навчальний корпус є пам'яткою
архітектури. Для допомоги студентам з особливими освітніми потребами створено “Ресурсний центр з інклюзивної
освіти”. У випадках, коли студент не має змоги відвідувати заняття за станом здоров’я або з інших поважних причин,
йому дозволяється навчатись за індивідуальним навчальним графіком, після погодження цього питання Вченою
радою факультету. Водночас варто зазначити, що питання розвитку інклюзивної освіти в університетах сьогодні є,
як ніколи, актуальним, тому ЗВО потрібно продовжувати розвивати інклюзивну інфраструктуру.

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 університеті діє “Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка”,
норми якого узгоджені зі Статутом університету. Серед головних завдань комісії визначені: врегулювання та
вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітньому середовищі та пов’язані з корупцією, дискрімінацією,
сексуальними домаганнями. У разі неспроможності вирішення питання локально на факультеті, це питання
обговорюється та вирішується на комісії з етики. В університеті діє “Антикорупційна програма ЛНУ імені Івана
Франка”, де чітко прописана процедура врегулювання конфлікту інтересів та дії здобувачів, НПП чи інших
співробітників університету у випадку виявлення корупції. Діє гаряча лінія з питань запобігання корупції. Під час
обговорення зі студентами було підтверджено, що випадків корупції, дискримінації чи сексуальних домагань не
було. Проте, на думку експертної групи, варто було б активніше залучати до роботи з цього питання органи
студентського самоврядування, проводити більшу кількість опитування серед студентів для виявлення таких
випадків. Загалом можемо стверджувати про достатню унормованість процедур вирішення конфліктних ситуації на
інституційному та факультетському рівнях.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

У ЗВО наявна сучасна матеріально-технічна база й інформаційні ресурси з безперешкодним і безоплатним
доступом; освітнє середовище безпечне для життя і здоров’я здобувачів і дає змогу задовольнити їхні потреби;
створено всі умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами.

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

1. ЗВО варто завершити розпочату роботу з облаштування навчальних корпусів та університетських гуртожитків для
осіб з особливими потребами. 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. 3. Рекомендуємо здійснити аналіз ефективності функціонування
освітнього середовища Moodle як платформи для організації дистанційного навчання, адже студенти та викладачі
засвідчили той факт, що платформа не дозволяє достатньою мірою задовольнити їхні освітні потреби.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріальні ресурси та освітнє середовище загалом відповідають визначеному критерію, а вищезазначені недоліки
не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП частково регламентуються
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та «Положенням про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). Обговорення та перегляд ОПП
відбувається щорічно. ЕГ мала змогу ознайомитися з протоколами засідання кафедри польської філології ( №7 від
13.02.18 р., №6 від 07.02.19 р., № 5 від 26.12.19 р., №6 від 03.02.20 р.), вченої ради філологічного факультету
(протокол №7 від 04.02.20 р.), у яких задокументовано рекомендації щодо внесення змін до ОПП, зокрема введення
окремих ОК («Словотвір польської мови»), збільшення кількості аудиторних годин для практичних занять з
основних фахових дисциплін («Методика викладання польської мови як іноземної», «Сучасна польська мова
(лексикологія)»). Можемо зробити висновок про те, що відсутність нормативного документу, який узагальнює та
врегульовує процедуру розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП, певною мірою
ускладнює внутрішнє забезпечення якості освіти.

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 освіти за ОПП «Польська мова та література» досить активно залучені до процесу періодичного перегляду
ОПП та інших процедур забезпечення її якості. Науково-педагогічні працівники під час викладання дисциплін
проводять усні опитування здобувачів щодо якості надання освітніх послуг, результати яких враховують у
подальшій роботі, щодо того, які курси студенти хотіли б вивчати і чи є доцільність їх вивчення на ОПП. Відповідно
до «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу» (https://cutt.ly/byfQJf8), анонімний моніторинг якості освіти серед студентів проводиться двічі
на рік в кінці навчального семестру за кожною дисципліною в онлайн режимі. На сайті ЛНУ розміщено покликання
для проходження онлайн опитування щодо дистанційного навчання в умовах карантину для здобувачів та
викладачів, ініційоване Державною службою якості освіти (https://cutt.ly/eyfQrr0). Здобувачі освіти через
студентське самоврядування мають представництво в керівних органах філологічного факультету та університету,
під час засідання яких відбувається розгляд та затвердження змін до ОПП. Отже, ЗВО демонструє, що позиція
здобувачів освіти та органів студентського самоврядування стосовно питань організації освітнього процесу певною
мірою враховується для прийняття відповідних управлінських рішень.

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

На філологічному факультеті ЛНУ запроваджено активну співпрацю із закладами та установами різних форм
власності, укладено довгострокові договори про співпрацю, які регламентують не лише питання проходження
виробничої практики, а й залучення роботодавців до забезпечення системи якості надання освітніх послуг. Відділ
кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом спільно з Центром моніторингу розробили анкету для роботодавців
(https://cutt.ly/gtZiXim), основна мета якої – визначення основних тенденцій розвитку ринку праці, вивчення якості
наданої освіти випускникам, прогнозування потреби у фахівцях, визначення компетенцій і навиків молодого
фахівця, а також моніторинг ефективної співпраці і комунікації роботодавців та ЛНУ. Під час онлайн зустрічі з
роботодавцями підтверджено їхню активну співпрацю з ЛНУ через організацію практичної підготовки здобувачів,
участі в школі молодого спеціаліста для працівників закладів освіти, у спільних культурно-просвітницьких,
музейно-архівних, науково-практичних проєктах, конференціях, семінарах тощо. Отже, можна говорити про
достатньо системний характер співпраці з роботодавцями у межах внутрішньої системи забезпечення якості за ОПП
“Польська мова та література”.

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

Питаннями збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОПП займається
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка через організацію
Днів кар’єри ЄС, Форумів кар’єри, різноманітних марафонів та тренінгів, інформація про які висвітлена на сайті
Університету. 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 ОПП. 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. Отже, ЛНУ вживає розумних заходів задля
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того, щоб розуміти загальні кар'єрні шляхи випускників і використовувати їхній досвід та рекомендації під час
перегляду ОПП.

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

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) регулює можливі реакції внутрішньої системи забезпечення якості
на виявлені недоліки в ОПП та освітній діяльності ЛНУ в цілому. Відповідно до цього «Положення …» за допомогою
електронної системи Moodle здійснюється оцінка залишкових знань з ОК, вивчення яких завершене екзаменом у
попередньому семестрі. Результати такої оцінки обговорюються на засіданнях відповідних кафедр та враховуються
при перегляді форм та методів викладання, оцінювання ПРН здобувачів та удосконалення ОПП в цілому. 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 ОПП відіграють науково-методична та
Вчена рада філологічного факультету та університету. Отже, наявна внутрішня система забезпечення якості певною
мірою забезпечує реагування на недоліки, виявлені на ОПП під час здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості.

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

На основі аналізу відомостей, поданих ЗВО, можемо стверджувати про врахування зауважень та рекомендацій
попередніх акредитаційних експертиз, зокрема значно активізовано участь здобувачів освіти в профільних
олімпіадах, конкурсах наукових робіт, університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-
практичних конференціях, семінарах, покращено рівень інформаційного забезпечення підготовки здобувачів освіти
шляхом створення нових навчальних посібників із літературознавчих дисциплін, активізовано моніторинг якості
освітнього процесу через проведення опитувань студентів про прослухані ними курси, покращено матеріально-
технічну базу через забезпечення сучасними засобами навчання та новітньою технікою, запроваджено появу
наукових видань з проблем мовознавчої та літературознавчої полоністики, підвищено ефективності освітньо-
наукової діяльності кафедри польської філології через організацію студентського полоністичного гуртка, що
займається передусім проблемами дискурсивних аспектів польського кіно, ініційовано діяльність щодо залучення
грантових коштів для успішної реалізації актуальних науково-дослідних проектів у сфері полоністичного
мовознавства тощо. Отже, можна стверджувати, що кафедра польської філології та філологічний факультет ЛНУ в
цілому врахували зауваження й пропозиції, висловлені під час попередніх акредитацій.

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

Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ» (https://cutt.ly/HyfTiBC)
забезпечення якості освіти на рівні факультету реалізується шляхом формування, спільно з кафедрами, ОПП,
структурно-логічних схем, навчальних та робочих планів, перевірки якості організації освітнього процесу
кафедрами, якості навчально-методичного забезпечення, взаємовідвідування НПП відкритих занять, організації
звітів завідувачів кафедр на Вченій раді факультету, обрання за конкурсом на посади асистентів, старших
викладачів, доцентів та рейтингування їх діяльності, проведення контрольних заходів, контроль за наявністю
необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, забезпечення перевірки студентських робіт на наявність
плагіату. Крім того, завідувачі кафедр здійснюють безпосередній контроль за якістю викладання навчальних
дисциплін, забезпечення проведення внутрішніх та зовнішніх заходів контролю та моніторингу якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти тощо. Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОПП на різних
рівнях, від кафедрального до загальноуніверситетського. При коригуванні ОПП враховується також результати
опитування академічної спільноти щодо якості освітнього процесу. 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.
Отже, можна стверджувати про достатньо високий рівень сформованої культури якості в академічній спільноті ЛНУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Здійснюється ефективна комунікація з роботодавцями щодо працевлаштування здобувачів освіти; успішно
налагоджено взаємозв’язок між студентами, студентським самоврядуванням, деканатом, структурними
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підрозділами та адміністрацією закладу. 2. В академічній спільноті сформовано культуру якості надання освітніх
послуг. 3. В ЗВО організовано тісну співпраця з випускниками. Наявна практика збирання, аналізу та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху випускників.

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

Рекомендуємо врегулювати процедуру розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП;
враховувати результати анкетування та запити стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів освіти) при перегляді ОПП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітньо-професійна програма та діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному Критерію,
недоліки є незначними.

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.

Під час онлайн інтерв’ю зі стейкхолдерами було досліджено, що в ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила
освітнього процесу із врахуванням прав та обов’язків усіх учасників. Положення, що регулюють усі аспекти
освітнього процесу, розміщено в публічному доступі на офіційній інтернет-сторінці ЗВО: «Положення про
організацію освітнього процесу» (http://tiny.cc/3dzqkz), «Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ»
(http://tiny.cc/6gzqkz), «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників» (http://tiny.cc/fizqkz), «Положення про організацію опитувань студентів,
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), «Положення про студентське самоврядування ЛНУ»
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), «Документи про організацію та забезпечення якості
навчального процесу» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).

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.

На сторінці філологічного факультету заздалегідь оприлюднено проєкт ОПП «Польська мова та література » на
2020 рік (https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP_bak_pol_035.033_2020_project.pdf).
Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм пропонується надсилати на
електронну адресу декана філологічного факультету.

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 сторінці філологічного факультету розміщена точна до достовірна інформація про ОПП «Польська мова та
література» (https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-polska-mova-ta-literatura) за 2016, 2017, 2018,
2019 роки з активними посиланнями, 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 ОПП.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Правила щодо прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу чіткі, зрозумілі, оприлюднені на сайті ЗВО. 2.
Проєкт ОПП 2020 року зі змінами та внесеними корективами оприлюднено для громадського обговорення та
забезпечено засоби для встановлення зворотного зв'язку із зацікавленими групами стейкхолдерів. 3. Обсяг
інформації про чинну ОПП, розміщений у вільному доступі на сторінці філологічного факультету, достатній для
того, щоб забезпечити можливість потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу на
програму, а роботодавців - щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за ОПП.

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

Слабких сторін та недоліків у контексті Критерію 9 ЕГ не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Повна відповідність вимогам до освітньої діяльності за Критерієм 9.

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.

Гарант освітньої програми та представники закладу вищої освіти відповідально поставилися до організації онлайн
візиту експертної групи до ЗВО, забезпечивши чітке дотримання програми. На кожну зустріч було запрошено
достатню кількість представників відповідних груп стейкголдерів. Зустрічі були закритими, з керівництвом не
виникло жодних конфліктів щодо присутності сторонніх осіб на зустрічі. Гарант та керівництво філологічного
факультету поводили себе коректно, надавали всю необхідну інформацію і всі необхідні документальні
підтвердження. Всі учасники зустрічей підтримували конструктивний діалог, атмосфера панувала доброзичлива.
Представники ЗВО виявили готовність до позитивних змін, швидку реакцію на висловлені зауваження та
запитання. Загалом академічна спільнота, причетна до реалізації освітньої програми, а також зовнішні
стейкголдери, справили враження єдиної команди, яка відчуває спільну відповідальність за якість освітнього
процесу. Загальне враження від візиту та загалом від освітнього процесу, налагодженого на філологічному
факультеті, склалося надзвичайно позитивне.

V. Підсумки

Сторінка 22



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 A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток 1.4_OPP_bak_pol_035.033_2019
.pdf

Q7fyW356EJQxjzNplfzO9PJ2E1kP9tF2IqAcRlaM2kE
=

Додаток 2.8_NP_bak_pol_035.033_2019.
pdf

k4+yTwtOF8X7hokZLBViqAThrXZvObr1krgipPmeb
VA=

Додаток 2.4_Перелік вибіркових
дисциплін.pdf

AIV6Uv0j5zL0iENHtpl5iCAh90BBslxjQyTPlF5cbMc
=

Додаток 2.8_Опитування студентів
2019.pdf

tk7pp84KvlKMNi3XS92oTdaA7RtUrHujCxRCDbmQ
0mM=

Додаток 4.5.Диплом_Ambasador
Polszczyzny poza Granicami

Kraju.jpg.pdf

AqCa4p6MX9tXPWGoxnxJ4L892zX9F8HFOJmzvne
45UM=

***

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

Книш Олена Вікторівна
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Члени експертної групи

Похилюк Олена Миколаївна

Іваницька Наталя Борисівна

Кікоть Анастасія Костянтинівна

Сторінка 24


