
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 17096 іспанська 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 17096

Назва ОП іспанська мова та література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.05 романські 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 Дебич Марія Андріївна, Василина Катерина Миколаївна, Молоткіна
Юлія Олександрівна, Поворознюк Роксолана Владиславівна
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.04.2020 р. – 29.04.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prohrama-vizytu-
ekspertnoi-hrupy-OP-17096-Ispans-ka-mova-ta-literatura.pdf

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

Акредитація ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Іспанська мова та література», яка реалізується
кафедрою французької філології в ЛНУ імені Івана Франка, є первинною. Експертна група, за результатами
проведених під час акредитаційної експертизи робочих зустрічей, аналізу наданих матеріалів і відкритих джерел,
прийшла до висновку про загальну відповідність критеріїв оцінювання освітньої програми встановленим вимогам
щодо якості освітніх програм.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Експертна група виділяє наступні сильні сторони освітньої програми та позитивні практики: 1) обсяг і зміст
оприлюдненої інформації з ОП є достатнім для забезпечення можливості потенційних вступників зробити
поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавців – щодо цілей і змісту підготовки здобувачів вищої
освіти за цією ОП; 2) врахування досвіду закордонних і вітчизняних ЗВО під час розробки ОП; 3) залучення до
розробки та оновлення ОП усіх стейкголдерів; 4) врахування сучасних тенденцій розвитку філології та потреб
регіону в фахівцях-педагогах та перекладачах; 5) освітні компоненти являють собою структурно-логічну
взаємозв’язану систему, обсяг освітньої програми й окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів вищої освіти та є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання
за ОП; 6) компоненти навчального плану та компетентності, набуття яких забезпечує ОП, підібрано таким чином,
щоб сформувати у здобувачів загальні та професійні компетентності для здійснення фахової діяльності з
урахуванням сучасних вимог; 7) структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії через індивідуальний вибір навчальних дисциплін, тематики курсових робіт; 8) навчання за ОП
передбачає набуття соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям і результатам навчання; 9)
наявність доступної й зрозумілої інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання за кожною навчальною дисципліною, а також прозорої системи заходів для запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів; 10) студентоцентрований підхід до навчання за ОП; 11) долучення до НПП
видатних науковців, які зробили значний внесок у розповсюдження та популяризацію іспанської мови в регіоні та
Україні і діяльність яких була визнана Асоціацією іспаністів України та Посольством Королівства Іспанії в Україні;
активна профорієнтаційна робота; 12) опис ОП доступний широкому загалу, як для ознайомлення з освітніми
компонентами так і з метою отримання відгуків від стейкголдерів; 13) правила прийому на навчання за ОП є
чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень; 14) академічна мобільність студентів за кордоном,
зокрема у рамках програми Еразмус + КА1, та прозорість визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО,
зокрема під час академічної мобільності; 15) матеріально-технічні ресурси цілком достатні для реалізації ОП; 16)
підготовка й проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка (DELE); 17)
освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та дозволяє задовольнити їхні
особисті потреби та інтереси; 18) позаосвітня діяльність та культурно-освітні заходи, які культивують у здобувачів
освіти цінності академічної спільноти та практики соціальних взаємодій.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група звертає увагу на наступні слабкі сторони, які мають бути усунуті для підвищення якості освіти за
освітньою програмою: 1) необхідно гармонізувати перелік спеціальних компетентностей та ПРН з тими, що
запропоновані Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня й
затвердити удосконалений і переглянутий проєкт 2019 р.; 2) інтенсифікувати заходи з опанування спеціальних
фахових компетентностей, що входять до ПРН; 3) розширити блок дисциплін з урахуванням практично-
зорієнтованої фахової складової, а також регулярно поінформовувати здобувачів про роль конкретної дисципліни у
формуванні їхньої кар’єрної траєкторії; 4) зробити процедуру моніторингу думки студентства більш прозорою та
оприлюднювати результати опитувань здобувачів вищої освіти (зокрема, щодо задоволеності освітнім середовищем
та підтримки з боку ЗВО), випускників, НПП та інших стейкголдерів; 5) заохочувати викладачів та студентів до
участі у програмах академічної мобільності; 6) допрацювати механізми усунення формальної та фактичної
обмеженості здобувачів ВО щодо можливості вибору дисциплін; 7) запровадити виробничу (перекладацьку)
практику з огляду на вказаний у ОП ПРН 7; 8) уніфікувати вимоги до підсумкових контрольних заходів (усний/
письмовий) у навчальних програмах; 9) зробити процедуру аналізу результатів ректорських робіт більш прозорою,
заздалегідь оприлюднювати інформацію про вимоги до атестаційного екзамену на сайті факультету; 10) звернути
увагу здобувачів освіти на інші види порушення академічної доброчесності, окрім плагіату, а саме: фабрикація
фактів, списування, хабарництво, фальсифікація тощо, яких необхідно уникати; 11) активніше висвітлювати свої
досягнення та результати діяльності на сайті та офіційних сторінках ЗВО і кафедри у соціальних мережах; 12)
удосконалити алгоритм розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та булінг; 13)
інтенсифікувати роз’яснювальну роботу серед здобувачів ВО з метою їхнього інформування про наявні важелі
впливу, зміни й удосконалення ОП; 14) розглянути питання створення об’єднання роботодавців, яке буде системно
залучене до процесу періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості вищої освіти;
15) надати можливість стейкголдерам залишати відгуки щодо ОП на сайті кафедри або факультету; 16)
започаткувати прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; 17) ввести до
складу приймальної комісії представника юридичного відділу та психологічної служби.
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III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Експертна група вважає, що основні цілі ОП та програмні результати навчання узгоджені з місією та стратегією
Львівського національного університету імені Івана Франка, викладеними в Статуті університету 2018 р., зокрема
засадничими принципами освітньої діяльності (п. 1.7) та цілями (п. 1.8), а також Розділом 9 «НАУКОВА, НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА, МИСТЕЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Стратегією ЛНУ на 2020 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) і Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). Цілями ОП є розвиток і вдосконалення загальних і фахових компетентностей, необхідних для
здійснення перекладу й викладання іспанської мови та літератури, другої іноземної мови (англійської) та
літератури. При цьому випускники набувають спеціальних компетентностей для виконання дослідницької
діяльності в галузі іспанської мови та літератури, другої іноземної мови (англійської) та літератури та методики її
викладання.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання сформовані з урахуванням позицій та потреб наявних
стейкголдерів, а саме: 1) роботодавців, які у рамках підписаних партнерських договорів (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/Dohovory-pro-spivpratsiu_is.pdf) беруть участь у зустрічах задля складання й удосконалення
ОП (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Protokoly-zustrichey-iz-steykkholderamy.pdf). Зокрема,
виходячи з пропозицій Вишинського В.І. (Мовний Центр Вишинських PORTUNOL) про запровадження вибіркової
дисципліни «Способи вирішення конфліктів», було посилено навчально-методичне забезпечення дисципліни
«Іспанський комунікативний етикет», а на пропозицію Коропецької І.Б. (ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ) активізувалося
залучення зовнішніх фахівців (зокрема стейкголдерів) до моніторингу освітніх програм. Окремо слід відзначити
рецензії на ОП, що надійшли з боку очільників НВК Школа-садок «Софія», Ліцею № 18, Агенції іноземних мов
Наталії Дячук «РУНА», Мовного Центру Вишинських PORTUNOL, Школи іноземних мов «Language Step»
(https://lingua.lnu.edu.ua/retsenzii-na-op-ispans-ka-mova-ta-literatura) щодо запровадження інноваційних методів
викладання, залучення зовнішніх фахівців і посилення перекладацької компоненти ОП, 2) здобувачів вищої освіти,
які впливають на формування ОП через органи студентського самоврядування та своїх представників у Вченій раді
факультету та університету, а також беручи участь в опитуваннях, результати яких викладають у відкритий доступ
(https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Zvit-pro-opytuvannia_-OP-Ispans-ka-mova-ta-
literatura_bakalavry-1.pdf, https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Rezul-taty-opytuvannia-studentiv-
LNU-traven-2019r..pdf). У ході зустрічей зі здобувачами експертна група отримала підтвердження, що виходячи з
їхніх пропозицій, дисципліна «Політологія» була вилучена з Циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки, а дисципліна «Охорона праці» об’єднана з «Безпекою життєдіяльності» в одну дисципліну Циклу
професійної і практичної підготовки (проєкт 2019, 2020 рр.) (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-
filolohiya-ispanska-mova-ta-literatura), 3) академічної спільноти: Київський національний університет ім. Т.
Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Чорноморський національний університет ім. Петра
Могили, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова надали рецензії на ОП, відзначаючи її
інноваційність і відповідність вимогам ринку праці (https://lingua.lnu.edu.ua/retsenzii-na-op-ispans-ka-mova-ta-
literatura). НПП надає пропозиції та за необхідності оновлює програму, зокрема, наразі представлені проєкти 2019 і
2020 рр. (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-ispanska-mova-ta-literatura).

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.
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Експертна група відзначила, що при розробці ОП було враховано загальні тенденції розвитку спеціальності 035
Філологія, проте не в повній мірі - оприлюднений у 2019 р. Стандарт вищої освіти (див. Критерій 2). Ураховувався
досвід провідних вітчизняних та іноземних закладів ЗВО, зокрема: навчально-освітній комплекс Вроцлавського
університету (Польща), університету м. Краків (Польща), університету м. Кадіс, університету Деусто м. Більбао,
університету Валенсії (Іспанія); проведено консультації із науковцями Київського національного університету ім.
Т.Г. Шевченка, Київського лінгвістичного університету, Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка, Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка, Чернівецького національного університету,
Варшавського університету, університету м. Жешув, університету прикладних наук у м. Ниса. Результатом
опанування міжнародного досвіду стало запровадження інноваційних форм викладання, таких як дискусія й
конверсаторій. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київський національний лінгвістичний
університет, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова надали рецензії на ОП (https://lingua.lnu.edu.ua/retsenzii-na-op-ispans-ka-mova-ta-literatura). Варто
зазначити, що кафедра є офіційним центром проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату
міжнародного зразка (DELE) (https://centres.lnu.edu.ua/spanish/dele/). Потенційна кар’єрна траєкторія випускників
унаочнена у вигляді схеми (https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji), викладеної у відкритий
доступ для ознайомлення абітурієнтів і здобувачів. Здійснюється моніторинг ринку праці, результати моніторингу, а
також опитування стейкґолдерів обробляються Відділом розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом, що дозволяє
вносити зміни до ОП та постійно підвищувати конкурентоспроможність здобувачів, при цьому стейкґолдери беруть
участь у обговорюванні ОП (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Protokoly-zustrichey-iz-
steykkholderamy.pdf). Окремо необхідно вказати академічну мобільність студентів закордоном, зокрема у рамках
програми Еразмус + КА1 (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).

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.

Оскільки станом на 2016 р. ще не був прийнятий Стандарт вищої освіти за спеціальністю, розробники ОП
керуватися вимогами Національної рамки кваліфікацій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та проєктом
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Остання
затверджена ОП датується 2018 р., проте оприлюднені також проєкти 2019 й 2020 рр.
(https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-ispanska-mova-ta-literatura), які не набули
затвердженого статусу (зокрема, проєкт 2019 р.) внаслідок термінового оголошення карантину. Проаналізувавши
вказані документи, експертна група дійшла висновку, що проєкти 2019 й 2020 рр. не повною мірою відображають
загальні (відсутні 1, 2, 3, 5, 8) компетентності, спеціальні компетентності переважно розширені й уточнені
(відзначено відсутність або часткову запровадженість 4, 6, 9, 12ої спеціальної компетентності), серед ПРН більшою
мірою відображені 2, 6, 7, 9, 11, комплексно відображені 17 і 18. Необхідно зауважити ПРН 17 ОП «здійснювати
прикладне дослідження з елементами наукового пошуку в галузі мовознавства, літературознавства, методики
навчання іноземних мов», що певною мірою суперечить ПРН 19 Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035
Філологія для першого (бакалаврського) рівня освіти «Мати навички участі в наукових та/або прикладних
дослідженнях у галузі філології».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Унікальність ОП, яка спрямована на підготовку до здійснення перекладу й викладання іспанської мови та
літератури, другої іноземної мови та літератури, що має стратегічне значення для регіону; особистісно орієнтований
підхід до навчання здобувачів за ОП; врахування кращих вітчизняних та іноземних практик при розробці ОП;
імплементація місії і цілей діяльності ЗВО; урахування запитів стейкголдерів при розробці й модернізації програми;
академічна мобільність студентів за кордоном, зокрема у рамках програми Еразмус + КА1; проведення іспитів з
іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка (DELE).

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

Потребує деталізації врахування досвіду вітчизняних та іноземних закладів ЗВО під час формулювання цілей і
програмних результатів навчання. Необхідно гармонізувати перелік спеціальних компетентностей та ПРН з тими,
що запропоновані Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня й
затвердити удосконалений і переглянутий проєкт 2019 р.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма в цілому відповідає заданому критерію з недоліками, що не є суттєвими. Експертна група
отримала від ЗВО наступні документи, що стосуються Критерію 1: Обґрунтування зміни назви ОП, 2. Наказ Ректора
про зміну гаранта, 3. Обґрунтування зміни гаранта ОП «Іспанська мова та література» (додаток). NB. Оскільки
акредитована ОП відноситься до 2016 р., код спеціальності вказаний за старим Стандартом. ОП 2018 р. має
актуальний код (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP_bakalavr_ispantsi_2018.pdf).

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).

Експертна група дійшла висновків, що обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, з них 180 кредитів
ЄКТС (75%) складають обов’язкові дисципліни, 60 кредитів ЄКТС (25%) складають вибіркові дисципліни.
Навчальний план містить цикл професійної підготовки з розподілом на нормативні та вибіркові навчальні
дисципліни. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи) загалом відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
відповідного рівня вищої освіти за спеціальністю.

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.

Експертна група погодилась щодо того, що зміст ОП (як вже було вказано в п.4 Критерію 1, наразі представлені
тільки проєкти 2019 та 2020 рр., а також затверджені ОП 2016, 2017, 2018 рр., тому експертна група змушена робити
комплексні висновки про всі доступні версії документів) загалом має логічну структуру, обов’язкові освітні
компоненти дозволяють досягти цілей, переважної більшості програмних РН та здобути програмні компетентності.
Необхідно зазначити потребу в допрацюванні структурно-логічної схеми ОП, унаочненні її за допомогою діаграми,
що показує взаємозв’язок між дисциплінами різних блоків. Крім того, на думку експертної групи найменування й
наповнення конкретних освітніх компонентів з вибіркового блоку вимагає перегляду: зокрема, «Видатні постаті та їх
роль у розвитку іспанської мови» необхідно уточнити, зазначивши царину діяльності заявлених постатей в назві та
описі, оскільки з усного спілкування з НПП на зустрічі стало зрозуміло, що мова йде лише про лінгвістів (ПРН 16
Стандарту). Найбільше сумнівів викликає дисципліна «Усний переклад», адже ПРН 7 ОП містить інформацію про
здатність «виконувати усний послідовний (синхронний) переклад фонограм текстів загального та суспільно-
політичного характеру», проте підготовка з синхронного перекладу фактично не ведеться, незважаючи на наявність
інструментів матеріально-технічного забезпечення.

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

Розподіл освітніх компонентів у складі ОП загалом відповідає вимогам законодавства щодо формування освітньої
програми фахової підготовки та Стандарту вищої освіти. Зі 180 кредитів, відведених на нормативні дисципліни, 159
кредитів (88.3 %) відповідають предметній області (з них 6 кредитів – педагогічна практика); а з 60 вибіркових: 48
(80 %) кредитів – це фахові дисципліни й 12 – загальні. Проаналізувавши всі викладені на сторінці ОП, як
затверджені, так і проєкти, можемо стверджувати, що обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти ПРН та
сформувати (відточити) програмні компетентності. Поза тим, у ході зустрічей зі здобувачами піднімалося питання
щодо їхнього бачення ідеального співвідношення в ОП теоретичних і практичних дисциплін (спрямованих на
здобування загальних і фахових компетентностей). Здобувачі запропонували співвідношення 70:30 (на користь
фахових компетентностей), оцінивши реальне наповнення ОП як 60:40 (на користь загальних). Це свідчить про
необхідність розширити блок дисциплін з урахуванням практично-зорієнтованої фахової складової, а також
регулярно поінформовувати здобувачів про роль конкретної дисципліни у формуванні їхньої кар’єрної траєкторії.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Шляхом обробки документів і проведення зустрічей, експертна група з’ясувала перелік вибіркових дисциплін
(https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Navchal-nyy-plan-2016-2020.pdf), а також реальне
забезпечення вибірковості. Згідно самозвіту, перелік курсів з описом формується навесні попереднього року, тоді ж
студенти обирають курси на наступний рік: два у другому семестрі, три – у третьому, четвертому, п’ятому, шостому,
сьомому та восьмому семестрах. Експертна група констатувала, що тимчасове положення «Про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» наявне у відкритому доступі (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-
polozhennia.pdf), а на сторінці ЗВО викладено алгоритм закріплення студентів на вибіркових циклах
(https://www.lnu.edu.ua/56593/). Крім того, на зустрічах здобувачі зазначали, що додаткову інформацію про
вибіркові дисципліни вони отримують від куратора або, за необхідності, від заступника декана. Інформація
надається як в усній формі, так і у вигляді силабусів, що викладаються на сторінці кафедри
(https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-frantsuzka-mova-ta-literatura) й надсилаються
студентам в їх персональний кабінет Moodle. Поза тим, розподіл силабусів і робочих програм на сторінці є
нерівномірним: з 58 дисциплін, опис яких передбачає робочу програму, лише 3 супроводжуються силабусами. Деякі
сумніви виникають і щодо механізмів забезпечення вибірковості: згідно самозвіту, у ситуації, коли курс загального
характеру не набирає необхідної кількості студентів (25 осіб для загальних курсів), студенти обирають повторно з
курсів, які точно відбудуться. Однак протягом зустрічей зі здобувачами експертна група з’ясувала, що укомплектація
вибіркового курсу відбувається шляхом голосування (тобто вибірковість визначається більшістю). На нашу думку,
це суперечить вимогам загальної компетентності 8 та ПРН 18 Стандарту. Аналізуючи механізм системи обрання
здобувачами ВО вибіркових дисциплін, експертна група дійшла висновку, що необхідно допрацювати механізми
усунення формальної та фактичної обмеженості здобувачів ВО щодо можливості вибору дисциплін. З іншого боку,
«Положення про організацію освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) забезпечує отримання індивідуального плану, а «Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf) -
перезарахування кредитів у випадку навчання студента у вітчизняному чи закордонному навчальних закладах.

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

Експертна група зауважила суперечливість підходу до практичної підготовки здобувачів, представлену у самозвіті:
«Менша кількість годин, відведених на практику, компенсується більшою кількістю кредитів для практики першої
та другої іноземних мов (60 і 30)». Механізм проходження практики регламентується робочою програмою, до якої
докладений силабус (https://lingua.lnu.edu.ua/course/osnovna-mova-ispanska-iv-k). Крім того, на сторінці викладені
методичні рекомендації, інструкції із заповнення звітних документів та критерії оцінювання. Педагогічна практика
складається з 4 змістовних модулів і триває 180 годин (4 тижні). В її ході здобувачі повинні здійснити такі напрямки
діяльності: навчальну, методичну й науково-дослідну роботу. Наприкінці практики передбачено захист її
результатів, що трансформується в залік. Необхідно відзначити всебічну розробленість Педагогічної практики як
нормативної дисципліни, що спрямована на формування фахових компетентностей 9, 14 і 16 ОП, організація її у
відповідності з угодою на проведення практики, що укладена з наступним стейкголдером: НВК Школа-садок
«Софія» в особі директора Корди І.М (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Uhody-na-provedennia-
praktyky-studentamy_is.pdf). На думку експертної групи, діапазон баз практики потребує розширення (хоч усі
партнерські договори містять пункт 2.1. Організація стажувань і практики, фактично Угода про практику підписана
лише з одним закладом). Під час зустрічі експертна група отримала підтвердження щодо фактів проведених
опитувань задоволеності здобувачів отриманою підготовкою й набутими компетентностями, відображену у Звіті
(https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Zvit-pro-opytuvannia_-OP-Ispans-ka-mova-ta-
literatura_bakalavry-1.pdf, https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Rezul-taty-opytuvannia-studentiv-
LNU-traven-2019r..pdf,).Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом здійснює опитування випускників
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A2BLMB3VTFVdJyzl3_sDLV0cNET_AjOvkioswyDKSwdsTA/viewform) і
роботодавців (https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?
fbclid=IwAR3mcnxKaQqSL5k-TjaJ5CULJ_kovetHh5qrt52L9eyvONok7AFetANecR4&edit_requested=true) у
відповідному напрямку, про що сповіщає й сторінка ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-
robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/). Щодо загальної характеристики ОП можна стверджувати, що освітня програма та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, хоч і в дещо обмеженому обсязі (6 кредитів
педагогічної практики), а виробнича (перекладацька) відсутня взагалі. Вважаємо за необхідне вказати на
необхідність посилення практичної підготовки, адже відповідна фахова компетентність фігурує в ПРН 7 ОП.

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

Навчання за ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям і результатам навчання. Найбільш орієнтованими з освітніх компонентів на розвиток соціальних
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навичок є наступні дисципліни: «Філософія», «Іспанський комунікативний етикет», «Риторика», «Ділова іноземна
мова», «Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови», «Сучасні методи навчання іноземної мови»,
«Методика навчання іноземної мови»; проходження педагогічної практики. За результатами зустрічей встановлено,
що дисципліни забезпечують здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність працювати в колективі,
толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності, здатність до роботи в команді, здатність критично
осмислювати і постійно вдосконалювати власну професійну діяльність та здатність проводити обговорення проблем
загальнонаукового, професійно-орієнтованого характеру з метою досягнення порозуміння з іншомовною аудиторією
та навичок фахового спілкування.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Дані подані коректно, 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. Поза тим, як було вказано в п.3 даного Критерію, зустрічі зі
здобувачами засвідчили прагнення останніх до збільшення відсотку практичних дисциплін, що спрямовані на
формування спеціальних (фахових) компетентностей. Радимо переглянути обсяг відповідних освітніх компонентів з
урахуванням практично-зорієнтованої фахової складової, а також регулярно поінформовувати здобувачів про роль
конкретної дисципліни у формуванні їхньої кар’єрної траєкторії.

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.

Не ведеться підготовка за дуальною формою.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Високі можливості отримання навичок soft skills; структура ОП передбачає формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін, отримання
індивідуального плану, перезарахування кредитів у випадку навчання студента у вітчизняному чи закордонному
ЗВО; всебічна розробленість Педагогічної практики як нормативної дисципліни, що спрямована на формування
фахових компетентностей.

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

Рекомендується якомога швидше переглянути й затвердити проєкт ОП 2019-2020 рр., взявши до уваги вимоги
Стандарту вищої освіти; унаочнити структурно-логічну схему ОП за допомогою діаграми; інтенсифікувати заходи з
опанування спеціальних фахових компетентностей, що входять до ПРН; розширити блок дисциплін з урахуванням
практично-зорієнтованої фахової складової, а також регулярно поінформовувати здобувачів про роль конкретної
дисципліни у формуванні їхньої кар’єрної траєкторії; усунути кількісний дисбаланс робочих програм і силабусів;
допрацювати механізми усунення формальної та фактичної обмеженості здобувачів ВО щодо можливості вибору
дисциплін; запровадити виробничу (перекладацьку) практику з огляду на вказаний у ОП ПРН 7.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма в цілому відповідає заданому критерію з недоліками, що не є суттєвими, проте їх необхідно
допрацювати. Вважаємо, що зазначені зауваження не справляють вагомий вплив на якість освітнього процесу
підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У контексті європейської
інтеграції України (Угода про асоціацію і т. ін.) запит на підготовку та затребуваність таких фахівців на ринку праці
все частіше артикулюється та зростає.

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.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень,
оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету (перший набір на ОП
http://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2016/). Правила прийому 2020 р. затверджені на
засіданні Вченої ради університету (протокол № 78/12 від 18 грудня 2019 р.) та засіданні Приймальної комісії
(протокол № 38 від 18 грудня 2019 р., https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020.pdf).
Затверджено склад фахової атестаційної, апеляційної, предметної комісій, комісій для проведення співбесід і
творчих конкурсів (протокол № 2 засідання Приймальної комісії від 17. 02. 2020 р.,
https://admission.lnu.edu.ua/admission-board/adm-board-decisions/). До складу приймальної комісії входять
представники здобувачів вищої освіти (голова профспілкового комітету студентів, голова студентського уряду,
https://admission.lnu.edu.ua/admission-board/membership/. Під час зустрічі із здобувачами вищої освіти з’ясували,
що перед вступом вони користувалися інформацією про правила вступу на сайті Університету та вважають їх
інформативними.

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

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості ОП. Вступ відбувається на основі повної загальної
середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У Додатку 2 подано мінімальний бал
сертифікату ЗНО з іноземної та української мов; з історії України або географії; та вагові коефіцієнти кожної
дисципліни. Навчання за ОП дозволяє зарахування осіб із сертифікатом ЗНО з інших іноземних мов
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-02.pdf). НПП проводять рекламно-
агітаційні та професійно-орієнтовані заходи у загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова та області; Дні
відкритих дверей, Дні кар’єри, ярмарки, презентації з метою залучення абітурієнтів (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/Proforiientatsiia.pdf). ІІІ етап Всеукраїнської учнівської Олімпіади з французької та
іспанської мов щорічно проводиться на кафедрі французької філології. Учні мають змогу познайомитися з умовами
та перевагами навчання за ОП (https://lingua.lnu.edu.ua/news/iii-etap-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-
frantsuz-koi-ta-ispans-koi-mov).

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, поновлення на навчання регулюється «Положенням про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); результати академічної
мобільності регулюються «Тимчасовим положенням про організацію академічної мобільності здобувачів вищої
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); визнання іноземного диплому – «Положенням про порядок
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).Усі
документи розміщені на сайті Університету за посиланнями. Під час опитування здобувачів вищої освіти з’ясовано,
що порадники груп (куратори) ознайомлюють студентів із цими документами.

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

Сторінка 9



реалізації освітньої програми.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентує документ «Порядок
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті», затверджений Вченою радою (протокол № 79/1 від 29 січня 2020 р.,
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Здобувачі вищої освіти обізнані
про свої права на визнання результатів навчання у неформальній освіті. Вони активно залучені до волонтерської
діяльності у рамках професійної сфери: вчитель, перекладач (у вільний від аудиторних занять час). Кафедра тісно
співпрацює з іспаномовними організаціями міста та залучає студентів до участі у різних заходах, які проводять ці
організації. Під час опитування здобувачів вищої освіти з’ясовано, що вони високо цінують практичний досвід,
отриманий під час роботи з дітьми різного віку та носіями мови.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Активна профорієнтація у загальноосвітніх навчальних закладах міста та області; Співпраця з іспаномовними
організаціями міста та залучення студентів до участі у різних заходах, які проводять ці організації. Позитивні
практики: Волонтерська діяльність студентів у рамках професійної сфери: вчитель, перекладач під час щорічної
Літньої школи; Проведення ІІІ туру Всеукраїнської учнівської Олімпіади з французької та іспанської мов на кафедрі
французької філології

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

Недостатньо використовуються можливості академічної мобільності Рекомендації: Заохочувати здобувачів вищої
освіти брати активну участь в академічній мобільності; Започаткувати прийом на навчання на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; Ввести до складу приймальної комісії представника юридичного
відділу та психологічної служби.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом, ОП відповідає визначеному критерію. Зазначена вище слабка сторона не є суттєвою і не перешкоджає
досягненню заявлених цілей та ПРН.

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.

Експертам було надано докази, що в межах ОП представлені форми та методи навчання й і викладання сприяють
досягненню заявлених у ОП цілей та результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи, регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Під час зустрічей із НПП, представниками студентського
самоврядування та здобувачами освіти було з’ясовано, що студенти мають можливість вільно висловлювати власну
думку у ході вивчення основних дисциплін, які викладаються із залученням таких видів роботи, як дискусія, кейси,
доповіді. На заняттях з іноземних мов активно використовуються аудіовізуальні засоби та автентичний мовний
матеріал, що значно підвищує рівень вмотивованості студентів до навчання та інтенсифікує процес засвоєння
мовних та мовленнєвих явищ, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі філології. У
ході педагогічної практики студенти отримують можливість перевірити набуті в аудиторії знання при викладанні
іспанської мови у школі. Проводяться і позааудиторні заходи іноземними мовами (додаток). Студентоцентрованість
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навчання визначається тим, що студенти беруть участь у всіх заходах університету, факультету, можуть впливати на
перегляд ОП, вибір дисциплін (згідно з «Тимчасовим положенням про забезпечення вільного вибору студентами
навчальних дисциплін у Львівському національному університеті ім. І.Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf), тем курсових досліджень тощо. Під час спілкування із
гарантом ОП було з’ясовано, що студенти можуть впливати навіть і на форми проведення підсумкового контролю з
окремих дисциплін, тож за погодження із викладачем форма може видозмінюватися. Двічі на рік проводиться
ректорський контроль, який дозволяє аналізувати результати успішності студентів та вносити відповідні корективи
у ОП. У лютому 2020 року було проведено опитування студентів щодо їхньої задоволеності рівнем викладання
дисциплін (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Zvit-pro-opytuvannia_-OP-Ispans-ka-mova-ta-
literatura_bakalavry-1.pdf), окремі студенти засвідчили, що вони відчувають реальний результат від опитувань, за
їхніми словами, вибіркові дисципліни, які не користуються попитом з боку студентства, вилучаються із переліку
вибіркових компонент, втім, безпосереднього зворотного зв’язку не було надано.

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).

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно і в зручний спосіб (оприлюднення на сайті факультету
(https://lingua.lnu.edu.ua/) та кафедри (https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji) представлена
доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку і критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. На сайті факультету наявний перелік предметів за семестрами, а
також оприлюднені навчальні програми та силабуси з окремих дисциплін
(https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor/6-020303-filolohiya-ispanska-mova-ta-literatura), крім того, там
розміщуються й розклади занять (https://lingua.lnu.edu.ua/students/navchalni-plany), екзаменаційних сесій. Значну
роль у інформуванні студентства відіграють порадники груп, контакті телефони яких розміщені у вільному доступі
(https://lingua.lnu.edu.ua/students/group-leaders-and-advisers), спілкування зі здобувачами освіти свідчить про те, що
вони дійсно постійно знаходяться у контакті із своїми кураторами. Під час зустрічі здобувачі освіти підтвердили той
факт, що на першому занятті викладачі надають їм вичерпну інформацію щодо конкретної дисципліни, у разі ж,
коли студент був відсутній на першій парі з предмету, він добре знає, де можна знайти інформацію.

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

У ході підготовки за ОП відбувається поєднання навчання і досліджень, згідно із навчальним планом, студенти
пишуть 3 курсові роботи з різних аспектів філології та методики викладання іноземних мов, для зручності студентів
розроблені методичні рекомендації до написання курсових робіт (додаток). Здобувачі освіти беруть участь у
наукових конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, публікують тези та статті (додаток).
Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових форумах різного рівня і впроваджують результати своїх
досліджень під час викладання конкретних дисциплін (інформація про НПП підтверджує це). Водночас, науковий
компонент увиразнюється у таких теоретичних дисциплінах, як, наприклад, «Теоретична граматика»,
«Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Теоретичні основи другої іноземної мови», «Методика
навчання іноземної мови» та ін. У навчальному процесі активно використовуються підручники та монографії,
укладені викладачами кафедри, всі підручники представляють новітні підходи до досліджуваних явищ та на них є
посилання у силабусах (робочих програмах) (додаток).

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

Викладачі, які задіяні у підготовці фахівців за ОП, постійно оновлюють зміст програми та враховують як досягнення
у галузі філології (про що йшлося під час зустрічі з НПП), так і тенденції розвитку ринку праці, зокрема, зважаючи
на необхідність формування інтегральної компетентності, у навчальний план підготовки за ОП було додано
дисципліни перекладознавчого спрямування, що значно посилює конкурентоспроможність випускників за ОП. Під
час зустрічі зі стейкголдерами було з’ясовано, що НПП прислухаються до їхніх побажань стосовно підготовки
фахівців-філологів і за можливості вносять зміни у навчальні дисципліни та додають до вибіркових дисциплін
циклу гуманітарної та соціально-гуманітарної підготовки саме ті, що допомагають формувати й так звані «soft skills»
(додаток).

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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У рамках ОП кафедра французької філології активно співпрацює з багатьма міжнародними інституціями
(https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/), зокрема, міст Валенсії, Більбао та Кадіса
(Іспанія) в межах програми Erasmus+, студенти можуть отримати стипендію та навчатися протягом семестру у
відповідних інституціях. Кафедра має особливо тісну співпрацю з Інститутом Сервантеса (м. Варшава)
(https://lingua.lnu.edu.ua/news/naukovo-metodychna-maysterka-z-vykladannia-ispans-koi-movy), є також членом
Асоціації іспаністів України, її викладачі беруть активну участь у щорічному конгресі іспаністів, різних семінарах,
конференціях та методичних майстернях із викладання іспанської мови та літератури
(https://lingua.lnu.edu.ua/news/vseukrains-ka-naukovo-metodychna-maysterka-z-ispans-koi-movy). Результатом
кооперації із Посольством Королівства Іспанії в Україні та Асоціації іспаністів України є те, що викладачі та студенти
отримують стипендії для навчання у мовних школах Местер та Делібес міста Саламанка (Іспанія). Здобувачі освіти
добре поінформовані про можливості закордонних стажувань, знають, до кого можна звертатися за порадою, де
можна знайти інформацію щодо цього питання (https://international.lnu.edu.ua). Згідно з Меморандумом про
взаєморозуміння щодо сприяння та надання допомоги лекторам від Міністерства Закордонних Справ Іспанії
(MAEC) та Агенції з Міжнародного Співробітництва та Розвитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного
Співробітництва та Розвитку Іспанії та ЛНУ (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/UCRANIA_IVAN-
FRANKO-LVIV_13.14-1.pdf), кафедра має можливість приймати лекторів з Іспанії (додаток). В університеті
підтримують програми академічної мобільності, діє «Тимчасове положення про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), «Положення про визнання у Львівському національному
університеті ім. І. Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Студенти мають змогу скласти і
екзамен DELE на рівень володіння іспанською мовою. Студентка, яка навчалася за програмою Erasmus + протягом
семестру в університеті м. Валенсія (Іспанія), підтвердила той факт, що після повернення до навчання у ЛНУ, їй
зарахували всі дисципліни, які вона прослухала у партнерському університеті. На думку експертної групи, бажано
було б частіше долучати саме студентів до участі у міжнародних стажуваннях та у міжнародних наукових
конференціях, а також стимулювати НПП брати участь у міжнародній співпраці.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

У ЛНУ чітко реалізується студентоцентрований підхід до навчання за ОП, що підтверджується і документально, і
фактично. Студенти є повноправними суб’єктами освітнього процесу, в ході якого враховуються їхні інтереси,
потреби та бекґраунд. Здобувачі вищої освіти свідомі того, яким чином відбувається навчання за ОП, розуміють
сутність та вимоги в межах окремих освітніх компонент, свідомо роблять вибір у межах варіативної частини ОП,
вони залучені до наукової діяльності та практичного навчання, мають змогу спілкуватися з носіями мови як на
заняттях, так і у позааудиторний час. Викладання відбувається з урахуванням новітніх вимог до фахівців у галузі
іноземних мов, викладачі використовують власні підручники, які укладаються з урахуванням вимог до формування
конкурентоспроможного фахівця у галузі іноземної філології.

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

За результатами проведеної бесіди зі здобувачами освіти за ОП було виявлено, що рівень задоволеності навчанням і
викладанням за освітньою програмою є достатньо високим, втім висловлюються і побажання щодо впровадження у
навчальний процес більшої кількості практично-орієнтованих компонент за рахунок зниження теоретичної
складової. Крім того, під час бесіди зі студентами, було з’ясовано, що результати їхнього опитування щодо рівня
задоволеності навчанням за ОП з ними не обговорюють, отже, варто надавати студентам зворотній зв’язок й
зробити процедуру моніторингу думки студентства більш прозорою та оприлюднювати результати опитувань
здобувачів вищої освіти та НПП. Важливо також заохочувати викладачів та студентів до участі у програмах
академічної мобільності, розглянути можливість запровадження подвійного диплому за ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП у цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими.
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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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання за ОП регулюються наступними
документами: «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті ім. Івана
Франка» (lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка від 24.11.2015 р.»
(http://ppos.lnu.edu.ua/assets/law/tymchasove-polozhennia-pro-organizaciiu-osvitnoho-procesu-u-LNU.pdf),
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім.Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), «Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та робочими програмами
навчальних дисциплін за ОП. Передбачається проведення поточного (модульні роботи, індивідуальні та самостійні
роботи тощо), а також підсумкового контролю (заліки, диференційовані заліки та екзамени). Згідно з «Положенням
про організацію освітнього процесу в ЛНУ» (с.14) виставлення оцінки заліку може відбуватися автоматично, за
результатами поточної успішності, присутність здобувача не є обов’язковою; екзамени проводяться як в усній, так і в
письмовій формі. За словами НПП, для перевірки знань студентів використовується віртуальне навчальне
середовище Moodle. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ», «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти», «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти ЛНУ», однією з форм перевірки залишкових знань студентів є ректорський контроль, який
проводиться щосеместрово (цей факт був підтверджений гарантом під час зустрічі з ЕГ), із бази питань методом
випадкового вибору формується перелік питань, які пропонуються студентам для опрацювання. Результати
ректорського контролю обговорюються на засіданні кафедри. Для оцінювання знань студентства використовується
як національна шкала оцінювання, так і шкала ECTS. Вся інформація щодо форм проведення контрольних заходів
оприлюднюється на сайті заздалегідь (у навчальних програмах та силабусах), є доступною усім зацікавленим
сторонам. Під час зустрічей експертної групи зі здобувачами вищої освіти та представниками органів студентського
самоврядування було з’ясовано, що студенти розуміють сутність контрольних заходів та критерії оцінювання
результатів їхнього навчання з кожної дисципліни. Інформування відбувається на першому занятті, приза
необхідності студенти можуть звертатися до робочих програм та силабусів дисциплін, що розміщені на сайті
факультету іноземних мов (https://lingua.lnu.edu.ua/prohramy-sylabusy).

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія передбачає складання підсумкового атестаційного екзамену,
який має визначити рівень досягнення результатів навчання, визначених ОП. На цій ОП передбачено складання
випускниками трьох кваліфікаційних екзаменів – з першої мови, другої мови та національної літератури, що
відповідає основним об’єктам вивчення, зазначеним у ОП (іноземні мови, література, комунікація). Процедура
проведення атестаційних екзаменів визначається «Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ»,
«Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ» та «Положенням
про екзаменаційну комісію у ЛНУ» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf).
На момент проведення експертизи на сайті не було оприлюднено вимог до атестаційних екзаменів.

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, визначені робочими програмами навчальних дисциплін за ОП, що
розміщені на сайті факультету, є чіткими та зрозумілими. Сама процедура запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів передбачена «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті
імені Івана Франка». Для врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті створено «Комісію з питань етики та
професійної діяльності» (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження
відповідно до Положення. Під час зустрічей зі здобувачами освіти було з’ясовано, що студенти добре розуміють
правила проведення контрольних заходів, етапність перескладання академічних боргів, а також процедуру
вирішення конфліктних ситуацій. Студентоцентрований підхід у межах ОП визначається і тим фактом, що
здобувачі освіти мають можливість повторно пройти дисципліни, ця процедура регулюється «Порядком повторного
вивчення окремих дисциплін» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf).
Скарг від здобувачів освіти щодо необ’єктивності НПП не надходило.
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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.

Експертною групою було виявлено, що у ЛНУ активно реалізується політика академічної доброчесності, якої
дотримуються всі учасники навчального процесу. На сайті ЗВО розміщено «Положення про забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), яким визначається процедура
дотримання доброчесності в освітньому процесі. Під час зустрічей з адміністрацією, НПП, здобувачами освіти,
представниками студентського самоврядування було з’ясовано, що, починаючи з першого курсу, ведеться
послідовна робота із впровадження принципів академічної доброчесності, зокрема, студентів повідомляють про
правила навчання та неприпустимість плагіату, вони підписують Декларацію про дотримання академічної
доброчесності здобувачем вищої освіти (https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Deklar_pro_dobr.pdf), чим
зобов’язуються не порушувати принципи академічної доброчесності та погоджуються із наявними формами
покарання у разі виявлення недотримання цих засад. Здобувачі освіти ознайомлені з тими заходами, які можуть
бути вжиті до них у разі порушення принципів академічної доброчесності (повернення дослідницької роботи на
доопрацювання, зниження оцінки та відрахування). Зі слів НПП, викладачі використовують програму UNICHECK
для вибіркової перевірки курсових робіт, студенти також мають змогу перевірити власні роботи на наявність
плагіату. З метою полегшення задачі дотримання принципів академічної доброчесності, було укладено методичні
матеріали щодо написання курсових робіт, у яких роз’яснюються принципи цитування та посилання на дослідження
(додається). Водночас, очевидним є те, що здобувачі вищої освіти за ОП концентрувалися лише на випадках
академічного плагіату та не акцентували увагу на інших формах порушення основ академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми підсумкових та контрольних заходів дозволяють комплексно оцінити результати навчання здобувачів вищої
освіти, є зрозумілими для студентства, принципи академічної доброчесності є прозорими і такими, що їх
дотримуються усі учасники навчального процесу, у ЗВО існує чітка та прозора система заходів для запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів.

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

Варто було б уніфікувати вимоги до підсумкових контрольних заходів (усний/ письмовий) у навчальних програмах,
зробити процедуру аналізу результатів ректорських робіт більш прозорою, заздалегідь оприлюднювати інформацію
про вимоги до атестаційного екзамену на сайті факультету, звернути увагу здобувачів освіти на інші види
порушення академічної доброчесності, окрім плагіату, а саме: фабрикація фактів, списування, хабарництво,
фальсифікація тощо, яких необхідно уникати.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП у цілому відповідає даному критерію з недоліками, що не є суттєвими

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, задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених
відповідною програмою цілей та ПРН. Проаналізувавши зведену інформацію про викладачів, подану у відомостях
про самооцінювання, слід зазначити, що викладачі, задіяні до реалізації ОП, мають необхідний досвід роботи,
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наукові ступені й вчені звання за спеціальністю, досвід та здобутки у навчальній, методичній, організаційній роботі
та науковій діяльності (беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, є авторами
підручників). До реалізації ОП задіяний відомий український учений-мовознавець Помірко Р. С. – дослідник у
галузі романського та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства, автор 198 наукових та навчально-
методичних праць.До реалізації ОП залучені також викладачі, які є активними членами Асоціації іспаністів
(Цимбалістий І. Ю., Маєвська О. Т., Жох І. П., Кушнір О. П. (перший віце-президент Асоціації 2015-2017 рр.).
Кафедра є офіційним центром проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка
DELE (https://centres.lnu.edu.ua/spanish/dele/) у Західній Україні. Під час зустрічі ЕГ зі стейкголдерами було
підтверджено необхідний рівень кваліфікації викладачів. ЕГ не зафіксувала скарг стейкголдерів на якість освітніх
послуг, наданих НПП у межах ОП. Здобувачі освіти під час зустрічі з ЕГ підкреслювали якісний рівень викладання
дисциплін. У свою чергу, роботодавці підтвердили високий рівень підготовки студентів під час проходження
практики у їхніх навчальних закладах.

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

Процедури конкурсного добору викладачів регулюються нормами «Порядку проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Конкурсний добір викладачів
ЗВО оголошується наказом ректора за поданням декана факультету і завідувача кафедри. Оголошення про конкурс
публікується у ЗМІ та на сайті ЗВО. Строк подання документів та їх перелік зазначається в оголошенні про конкурс.
Перевіркою документів займається Атестаційна кадрова комісія. Претенденти на посади доцента, старшого
викладача кафедри повинні провести відкриту лекцію, а претенденти на посади викладача, асистента повинні
провести відкрите практичне, семінарське або лабораторне заняття в присутності НПП кафедри. Висновки кафедри
про професійні та особисті якості претендентів затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд
конкурсної комісії факультету разом з окремими висновками учасників засідання, які викладені в письмовій формі.
Під час зустрічей з адміністрацією ЗВО було підтверджено, що процедура конкурсного добору обов’язково враховує
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, науковий ступінь та вчене звання, досвід і здобутки у
навчальній, методичній, організаційній роботі та науковій діяльності для подальшої успішної реалізації ОП. Під час
зустрічей ЕГ з НПП не було зафіксовано скарг стосовно прозорості процедури конкурсного добору викладачів.

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

Інформація, надана у звіті про самооцінювання, відповідає дійсності. ЗВО безпосередньо залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу через проходження студентами практик на підставі укладених договорів
з базами практик (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Uhody-na-provedennia-praktyky-
studentamy_is.pdf). Кафедра також уклала Договори про співпрацю, які передбачають організацію практики для
студентів ЛНУ та подальшого працевлаштування випускників кафедри (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/Dohovory-pro-spivpratsiu_is.pdf). Під час зустрічі ЕГ з роботодавцями було підтверджено,
що студенти отримують схвальні відгуки від роботодавців під час проходження практики на вищенаведених базах.
Також, відбуваються регулярні зустрічі студентів із представниками мовних агенцій та бізнес-структур, що було
підтверджено під час зустрічі ЕГ зі стейкголдерами та здобувачами вищої освіти за ОП.

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

Інформація у відомостях про самооцінювання відповідає дійсності. ЗВО залучає до занять на ОП професіоналів-
практиків на підставі укладених кафедрою договорів про співпрацю (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/Dohovory-pro-spivpratsiu_is.pdf), що дозволяє залучати до аудиторних занять їх
співробітників. Також, під час зустрічі ЕГ з НПП та студентами, було підтверджено, що у рамках Меморандуму про
взаєморозуміння щодо сприяння та надання допомоги лекторам від Міністерства Закордонних Справ Іспанії
(MAEC) та Агенції з Міжнародного Співробітництва та Розвитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного
Співробітництва та ЛНУ на кафедрі викладають лектори з Іспанії (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/UCRANIA_IVAN-FRANKO-LVIV_13.14-1.pdf).

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

Під час зустрічі з НПП ЕГ пересвідчилася у тому, що ЗВО має налагоджену систему професійного розвитку
викладачів, яка складається з таких компонентів: система проходження викладачами підвищення кваліфікації
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/advanced-training/); Центр підвищення
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кваліфікації та доуніверситетської підготовки забезпечує підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою на
сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/kursy-pidvyschennya-
kvalifikatsiji); ЗВО надає можливість НПП проходити такі сертифікаційні курси, як «Комп’ютерні курси», «Мовні
курси», «Школа «Разом із Університетом», «Суботня школа для дорослих «Тренерська майстерня», «Університет
Третього віку» (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-kursy); у ЗВО працює Національна онлайн-
платформа з цифрової грамотності (https://osvita.diia.gov.ua/), яка надає можливість викладачам університету
оволодіти комп’ютерною грамотністю, основами програмування, про яку НПП залишили позитивні відгуки під час
зустрічі з ЕГ. Також, НПП підтвердили, що кожен викладач має безкоштовний доступ до цієї платформи. Під час
зустрічі ЕГ із НПП викладачі неодноразово наголошували на тому, що надані ЗВО курси та платформи є
актуальними в умовах сьогодення та сприяють підвищенню якості викладання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Дані у відомостях самооцінювання подані коректно і відповідають дійсності. ЗВО має систему матеріального та
морального заохочення викладачів до досконалості у викладанні. ЛНУ стимулює викладацьку майстерність
відповідно до «Положення щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм
стимулювання», яке передбачає нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення
державними преміями, знаками, грамотами та іншими видами морального та матеріального заохочення за високі
результати у навчанні та вихованні студентів і за вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Також, у якості професійної та
фінансової мотивації у ЗВО діє мотиваційний фонд, що передбачає преміювання видання викладачами університету
підручників та публікацій, організацію конференцій та інших науково-освітніх заходів, преміювання працівників за
високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Також, у рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння та
надання допомоги лекторам від Міністерства Закордонних Справ Іспанії (MAEC) та Агенції з Міжнародного
Співробітництва та Розвитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного Співробітництва та ЛНУ, НПП через Посольство
Іспанії отримують бібліографічні матеріали для викладання іспанської мови (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/UCRANIA_IVAN-FRANKO-LVIV_13.14-1.pdf). ЗВО також проводить заходи підвищення
науково-методичної майстерності викладачів, що було підтверджено на зустрічі ЕГ з НПП. Зокрема, у рамках
співпраці кафедри з Асоціацією іспаністів та Посольством Королівства Іспанії, у ЛНУ було проведено IV
Міжнародний конгрес іспаністів, присвячений питанням методології й дидактики навчання іспанської мови, участь
у якому взяли понад 120 учасників з України, Європи та Латинської Америки (https://centres.lnu.edu.ua/spanish/iv-
mizhnarodnyj-konhres-ispanistiv/). Також, для викладачів було організовано Всеукраїнський науково-методичний
семінар та дидактичну майстерку за участі координатора іспитів DELE Інституту Сервантеса м. Варшава (Польша)
(https://lingua.lnu.edu.ua/news/maysterka-z-vykladannia-ispans-koi-movy-ta-literatury). Відділ міжнародних зв’язків
Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників Університету навчання і стажування з
можливістю отримати стипендію по програмі «Erasmus +». У рамках дії угод Університету з університетами 59 країн
світу всі викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації в університетах Франції, Швейцарії, Польщі та
Іспанії (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: - НПП кафедри – до реалізації ОП задіяні визнані науковці, які зробили значний внесок у
розповсюдження та популяризацію іспанської мови в регіоні та Україні, а також викладачі, які готують до іспитів з
іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного зразка DELE; Позитивні практики: - договори про
практику та подальше працевлаштування студентів ЛНУ з престижними міжнародними компаніями, мовними
школами та перекладацькими фірмами м. Львова; - проведення на базі ЗВО IV Міжнародного конгресу іспаністів
для викладачів іспанської мови; - залучення іспанських лекторів до проведення занять зі студентами; - створення на
базі кафедри офіційного центру проведення іспитів з іспанської мови на отримання сертифікату міжнародного
зразка DELE у Західній Україні; - налагоджені контакти кафедри з Асоціацією іспаністів України та Посольством
Королівства Іспанії в Україні.

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

Аналізований критерій дотриманий належним чином. ЕГ не виявила недоліків з жодного підкритерію Критерія 6.
Проте рекомендуємо кафедрі активніше висвітлювати свої досягнення та результати діяльності на сайті та офіційних
сторінках ЗВО і кафедри у соціальних мережах для вигідного представлення унікальності ОП та залучення більшої
кількості потенційних абітурієнтів. Також, вважаємо, що згідно з наданою інформацією, НПП та студенти мають
достатньо доробок, гідних бути висунутими на гранти й опублікованими в наукометричних базах WoS та Scopus.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Аналізований критерій дотриманий належним чином. ЕГ не було виявлено недоліків по жодному з підкритеріїв
Критерію 6. Вважаємо, що налагоджена співпраця кафедри з впливовими міжнародними компаніями та
організаціями має взірцевий характер. Залучення зовнішніх професіоналів та лекторів з Іспанії до участі в
аудиторних заняттях також є позитивною практикою, яка підсилює подальшу успішну реалізацію ОП. Взірцевими
практиками вважаємо організацію заходів для підвищення науково-методичної майстерності викладачів у рамках
Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння та надання допомоги лекторам від Міністерства Закордонних
Справ Іспанії (MAEC) та Агенції з Міжнародного Співробітництва та Розвитку Іспанії між Агенцією з Міжнародного
Співробітництва та ЛНУ. Співпраця ЗВО з такими впливовими структурами свідчить про те, що окрім підготовки
вчителів та перекладачів за спеціальністю, ЗВО виконує важливу суспільну місію, що полягає у розвитку іспаністики
на теренах України, та перспективах наукової та академічної взаємодії між Україною та освітніми, культурними й
науковими установами Європи. Внесок ЛНУ та його викладачів у популяризацію іспанської мови в регіоні та Україні
було визнано на міжнародному рівні, що може стати прикладом для наслідування іншим ОП за цією спеціальністю.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Згідно наданих гарантом фото та відео навчальних приміщень факультету, матеріально-технічні ресурси дозволяють
досягти визначених ОП цілей та ПРН. Усі площі, що використовуються для навчання студентів на ОП, є власністю
університету. Аудиторії оснащені мультимедійним та проекційним обладнанням, отриманим у рамках партнерства
із Інститутом Гете. На факультеті є фонетична лабораторія та 10 аудиторій зі стаціонарним, проекційним та
мультимедійним обладнанням. У кожній аудиторії є вільний доступ до Wi-fi мережі. До аудиторного фонду
факультету належить також спеціалізована аудиторія синхронного перекладу із 15-ма комп’ютеризованими
робочими місцями та ліцензованим програмним забезпеченням Nibelung для тренінгу синхронного перекладу та
конференц-зала із технічним обладнанням для проведення конференцій та читання лекцій у режимі онлайн (лінк
на фото та відео матеріально-технічних ресурсів надано у Додатку). Під час зустрічі ЕГ зі здобувачами освіти,
студенти підтвердили, що вони використовують усе вищенаведене матеріально-технічне обладнання під час занять
та оцінили якість та швидкість Інтернет-з’єднання в аудиторіях як задовільну. Також, НПП та здобувачі освіти
підтвердили те, що фонди Наукової бібліотеки та факультетської філії Наукової бібліотеки університету є достатньо
наповненими.

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.

Під час акредитаційної експертизи ЕГ не виявила фактів платного доступу до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів в межах ОП.

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.

Згідно наданих гарантом ОП даних про матеріально-технічну базу (лінк додається) та бесіди ЕГ зі здобувачами
освіти, освітнє середовище є безпечним для фізичного здоров'я: ЗВО слідкує за дотриманням санітарних норм та
охороною публічного порядку. У ЗВО працюють Відділ з питань надзвичайних ситуацій, Відділ охорони праці,
Сектор організації дозвілля та медобслуговування. ЕГ не було зафіксовано скарг на недотримання санітарних норм.
Кафедра забезпечує проживання у гуртожитках тих здобувачів, які мають у цьому потребу. Умови проживання у
гуртожитках задовільні. ЗВО також свідомий можливих проблем у сфері психічного здоров’я студентів. У ЗВО діє
Психологічна служба університету (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-
service/), представник якої була присутня на зустрічі ЕГ зі студентським самоврядуванням. Психологічна служба
регулярно опрацьовує звернення студентів стосовно їхніх проблем психологічного характеру. Адміністрація ЗВО,
НПП та студентське самоврядування приділяють велику увагу позаосвітній діяльності і організовують для
здобувачів освіти різноманітні культурно-масові заходи (документ додається). У ЗВО також діє Центр культури і
дозвілля «Лис Микита», Навчально-спортивний комплекс та Ботанічний сад.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Інформація надана у відомостях самооцінювання відповідає дійсності. Координаторами надання освітньої,
організаційної, консультативної та соціальної підтримки виступають деканати факультетів. Інформаційна та
організаційна підтримка здобувачів реалізується через старостати, інформаційні дошки, сайт факультету та
соціальні мережі. Освітня та інформаційна підтримка студентів в умовах карантину отримала схвальні відгуки від
здобувачів освіти. Під час зустрічі ЕГ з НПП та студентами, було підтверджено, що для дистанційного навчання
використовуються різноманітні інструменти, напр. такі платформи, як Moodle, Padlet, Adobe Puzzle, Quizlet, Zoom та
Viber. Окрім загальноуніверситетських ресурсів, освітня підтримка в умовах карантину реалізується також через
індивідуальну взаємодію НПП та керівництва факультету зі здобувачами освіти за допомогою соціальних мереж та
месенджерів. На час карантину Наукова бібліотека університету також працює у дистанційному режимі
(https://lnulibrary.lviv.ua/). Консультативна і соціальна підтримка здобувачів забезпечується Студентським відділом
університету, Первинної профспілковою організацією університету та Психологічною службою. Під час зустрічі ЕГ
зі здобувачами ЕГ не зафіксувала скарг на освітнє середовище та освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку. ЗВО запровадив практику онлайн опитувань щодо виявлення рівня
задоволеності інформаційною та освітньою підтримкою. На сайті ЗВО опубліковане покликання, за яким НПП та
студенти можуть пройти онлайн опитування щодо дистанційного навчання в умовах карантину
(https://www.lnu.edu.ua/onlayn-opytuvannia-shchodo-dystantsiynoho-navchannia-v-umovakh-karantynu/). Також, у
квітні 2020 року ЗВО провів опитування НПП щодо цифрових інструментів у ЛНУ та оприлюднив його результати
на сайті (https://www.lnu.edu.ua/tsyfrovi-instrumenty-u-l-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-im-i-franka-rezul-taty-
opytuvannia/). Проте, масове опитування здобувачів щодо виявлення рівня задоволеності здобувачів освітнім
середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО
проводилося лише раз до оголошення карантину, і через карантин ЗВО не мав можливості донести результати
цього опитування до відома студентів. Також, результати цього опитування не були оприлюднені на сайті ЗВО на час
проведення акредитаційної експертизи.

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

ЗВО надає підтримку особам, які потребують додаткової чи тимчасової підтримки в освітньому процесі. З метою
забезпечення доступності будівель ЗВО для осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення,
приміщення ЗВО та гуртожитки обладнані пандусами та спеціальними ліфтами
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiiapro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/), що було підтверджено на зустрічі з представниками студентського самоврядування.
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Під час зустрічі ЕГ зі студентським самоврядуванням, здобувачі
зазначили, що потребами соціально-незахищеної категорії здобувачів освіти опікується Первинна профспілкова
організація студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/).

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.

Інформація, подана у звіті про про самооцінювання, відповідає дійсності. Представники студентського
самоврядування підтвердили, що студенти відчувають моральну та психологічну підтримку з боку адміністрації ЗВО
та НПП, знають, куди і до кого звернутися у разі виникнення конфліктної ситуації всередині групи чи з
викладачами. У ЗВО розроблені заходи протидії корупції (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/fighting-corruption/), працює телефон довіри (032) 239 41 00 та поштова скринька
(dovira_lnu@ukr.net). На кафедрі діє система врегулювання конфліктних ситуацій, за якою дискриміновану особу
переводять в іншу (паралельну) групу, а при конфлікті між здобувачем вищої освіти та викладачем студент має
право на зміну наукового керівника/порадника, що було підтверджено на зустрічі ЕГ зі студентським
самоврядуванням та студентами. На зустрічі ЕГ з представниками студентського самоврядування та Психологічною
службою університету було підтверджено, що Психологічна служба регулярно опрацьовує звернення студентів,
проте алгоритм розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та булінг потребують
удосконалення.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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Сильні сторони та позитивні практики: - сучасне проекційне та мультимедійне обладнання в аудиторіях, яке
дозволяє досягнути цілей та ПРН ОП; - позаосвітня діяльність та культурно-освітні заходи, які культивують у
здобувачів освіти цінності академічної спільноти та практики соціальних взаємодій;

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

Слабкі сторони: - недостатня кількість опитувань щодо виявлення рівня задоволеності здобувачів освітнім
середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО;
- відсутність у публічному доступі результатів проведених опитувань на предмет задоволеності студентів освітнім
середовищем та підтримки з боку ЗВО. Рекомендації: - публікувати результати опитувань щодо рівня задоволеності
здобувачів освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та соціальною
підтримкою з боку ЗВО на сайті та сторінках соціальних мереж ЗВО; - удосконалити алгоритм розгляду повідомлень
про сексуальні домагання, дискримінацію та булінг.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом Критерій дотриманий належним чином. Виявлені недоліки не впливають на якість ОП, проте
удосконалення процедури опитування здобувачів освіти щодо рівня задоволеності здобувачів освітнім середовищем,
організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО, подальша
публікація результатів цих опитувань на інформаційних ресурсах ЗВО та удосконалення алгоритму розгляду
повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та булінг сприятимуть покращенню провадження принципу
студентоцентризму у системі забезпечення якості освіти ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно з «Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf.) У ході
зустрічей визначено, що ОП періодично переглядається та оновлюється (щороку), зокрема розроблено проєкти ОП
2019-2020 рр.

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.

Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-
yakosti.pdf.), здобувачі ВО безпосередньо та через студентську раду входять до Ради факультету, беруть участь у
засіданнях Вченої ради факультету й університету, мають можливість висловити свою думку та вплинути на
перегляд ОП шляхом опитувань (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Zvit-pro-opytuvannia_-OP-
Ispans-ka-mova-ta-literatura_bakalavry-1.pdf,, https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Rezul-taty-
opytuvannia-studentiv-LNU-traven-2019r..pdf), а зустрічі експертної групи зі студентським самоврядуванням та
здобувачами це підтвердили. Проте під час спілкування зі здобувачами ВО не всі з них виявили обізнаність щодо
можливості безпосередньо впливати на зміст та якість ОП під час її перегляду. Тому результатом зустрічі експертної
групи з фокус-групою студентів стало краще розуміння здобувачами ВО своїх можливостей щодо перегляду ОП та
інших процедур забезпечення її якості. Спілкування з органами студентського самоврядування показало, що вони
достатньо обізнані зі своїми можливостями щодо участі у процедурах забезпечення якості освітніх програм.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Зустріч з роботодавцями підтвердила, що вони зацікавлені в оновленні ОП, мають бажання та можливість впливати
на зміни ОП, було надано документальні докази впливу роботодавців на оновлення ОП як у рамках підписаних
партнерських договорів (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Dohovory-pro-spivpratsiu_is.pdf), так і
під час зустрічей щодо складання й удосконалення ОП (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2014/12/Protokoly-zustrichey-iz-steykkholderamy.pdf). Під час бесіди роботодавці визначили, що вони
активно спілкуються з групою забезпечення, викладачами кафедри, надають рецензії на ОП
(https://lingua.lnu.edu.ua/retsenzii-na-op-ispans-ka-mova-ta-literatura), здобувачі активно беруть участь у заходах, які
проводять роботодавці, та практична частина ОП відбувається безпосередньо під впливом роботодавців. Зокрема,
виходячи з їхніх пропозицій, було посилено навчально-методичне забезпечення дисципліни «Іспанський
комунікативний етикет» (16 лекцій і 16 практичних занять), активізувалося залучення зовнішніх фахівців (зокрема
стейкголдерів) до моніторингу освітніх програм. Експертна група пропонує розглянути питання створення
об’єднання роботодавців, враховуючи наявні договори про співпрацю, яке буде системно залучене до процесу
періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості вищої освіти.

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

Експертна група встановила, що безпосередню відповідальність за роботу з випускниками покладено на Відділ
сприяння працевлаштуванню студентів та випускників та на Асоціацію випускників ЛНУ ім. Івана Франка. Асоціація
випускників ЛНУ представлена в соцмережах (Facebook сторінка Асоціації випускників
(https://www.facebook.com/Alumni.LNU/)) і в інтернеті (https://alumni.lnu.edu.ua), де можна ознайомитися з їх
новинами у відкритому доступі. В Центрі маркетингу та розвитку університету діє відділ «Розвитку кар’єри та
співпраці з бізнесом», який здійснює опитування випускників
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A2BLMB3VTFVdJyzl3_sDLV0cNET_AjOvkioswyDKSwdsTA/viewform)
щодо їхньої задоволеності отриманими компетентностями в умовах конкурентного ринку праці, про що сповіщає й
сторінка ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/). На жаль, на
момент подання звіту результати опитування ще не були опрацьовані, проте факт його проведення документально
підтверджений.

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

Надзвичайно позитивною практикою є те, що ОП та описи до них, робочі програми, силабуси й навчальний план
доступні широкому загалу, як для ознайомлення з освітніми компонентами, так і з метою отримання відгуків від
стейкголдерів. З боку роботодавців надійшли рекомендації щодо запровадження інноваційних методів викладання,
залучення зовнішніх фахівців і посилення перекладацької компоненти ОП у вигляді рецензій
(https://lingua.lnu.edu.ua/retsenzii-na-op-ispans-ka-mova-ta-literatura) і виступів на розширених засіданнях кафедри
(Протокол № 3 розширеного засідання кафедри французької філології факультету іноземних мов від 3.10.2019,
Протокол № 4 розширеного засідання кафедри французької філології факультету іноземних мов від 05.12.2019)
(https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Protokoly-zustrichey-iz-steykkholderamy.pdf).

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

Проведена акредитація ОП є першою, тому результатів зовнішнього забезпечення якості освіти за ОП немає. У
попередні роки акредитовувалися спеціальності, а не освітні програми, внаслідок чого Рішенням ДАК від 17.12.2009
р. (протокол № 80) у ЛНУ ім. І. Франка отримала акредитацію спеціальність 0305 Філологія (1.1.1. Магістрів,
спеціалістів, бакалаврів) (додаток).

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

Зустрічі з керівництвом ЗВО та НПП підтвердили, що в ЛНУ проводиться оцінювання та контроль якості
методичного забезпечення ОП на факультетському (Вчена рада факультету, декан, його заступники та завідувачі
кафедр) та університетському рівні (ректор, проректори, Вчена рада Університету). На університетському рівні
культура якості імплементується здійсненням ефективного управління освітнім процесом, інформаційного та
навчально-методичного забезпечення навчального процесу та ін. Забезпечення якості на факультетському рівні
реалізується шляхом формування освітніх програм, структурно-логічних схем, навчальних та робочих навчальних
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планів за спеціальностями; контролю за успішністю студентів та наявністю необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу, а також залучення відповідальних за цей напрям роботи підрозділів: Центру забезпечення
якості освіти; Навчально-методичного відділу; Центру моніторингу; Відділу сприяння працевлаштуванню; Науково-
дослідної частини; Приймальної комісії; Центру мережних технологій та ІТ підтримки; Лабораторії контролю якості
організаційно-методичного центру електронного навчання; Відділу АСУ ВНЗ «Сигма»; Відділу міжнародних
зв’язків; Наукової бібліотеки; Відділу інформаційного забезпечення; Студентського відділу / Студентських
представницьких органів (Студентський уряд, Студентський профком), кожен з яких відповідає за окремий
компонент навчального процесу й має в своєму розпорядженні індивідуальні інструменти моніторингу й контролю.
Надзвичайно продуктивною є практика організації Всеукраїнської науково-методичної майстерки
(https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Vseukrains-ka-naukovo-metodychna-maysterka-z-ispans-koi-
movy-11-zhovtnia-2019-r..pdf) та майстерки з викладання іспанської мови та літератури, куди був запрошений
викладач Інституту Сервантеса м. Варшави Ернесто Пуертас (https://lingua.lnu.edu.ua/news/maysterka-z-vykladannia-
ispans-koi-movy-ta-literatury). Фідбек між підрозділами забезпечується шляхом оприлюднення результатів
опитувань стейкголдерів. Експертна група рекомендує розглянути можливість запровадження єдиного показника,
який надає змогу певною мірою визначити забезпечення якості освіти (якісні та кількісні характеристики) та
відображає її зміну у динаміці.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Щорічне оновлення ОП, регулярний перегляд та оновлення проєктів та силабусів; активне залучення до
покращення ОП всіх груп стейкголдерів, наявність реальних змін у структурі ОП, що з’явилися в результаті їхніх
побажань (дієва система «зворотного зв’язку»); активність і зацікавленість роботодавців; розуміння керівництвом
ЗВО, факультету, кафедри необхідності підтримання внутрішньої якості освіти; організація всеукраїнських науково-
методичних заходів за міжнародної участі; ОП та описи до них, робочі програми, силабуси й навчальний план
доступні широкому загалу, як для ознайомлення з освітніми компонентами, так і з метою отримання відгуків від
стейкголдерів.

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

Рекомендується інтенсифікувати роз’яснювальну роботу серед здобувачів ВО з метою їхнього інформування про
наявні важелі впливу, зміни й удосконалення ОП; розглянути питання створення об’єднання роботодавців, яке буде
системно залучене до процесу періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості
вищої освіти; опрацювати результати опитування випускників і оприлюднити їхні результати; активізувати
впровадження в життя рекомендацій стейкголдерів, висловлених під час розширеного засідання кафедри
французької філології факультету іноземних мов від 3.10.2019 (Протокол № 3) та 05.12.2019 (Протокол № 4);
запровадити показник, який дасть змогу визначити забезпечення якості освіти (якісні та кількісні характеристики)
та відобразить її зміну у динаміці.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма в цілому відповідає заданому критерію з недоліками, що не є суттєвими і частково спричиненими
форс-мажорними умовами карантину (зокрема, затримка в обробці результатів опитування).

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.

Основні права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими й доступними та
регламентуються Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка (від 11. 10. 2018 р.,
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Положенням про організацію освітнього процесу
у Львівському національному університеті імені Івана Франка (від 21. 06. 2018 р., https://www.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Тимчасовим положенням «Про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (27.
01. 2016 р. https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Тимчасовим
положенням «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (31. 12. 2015 р., https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf); Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (22. 02. 2019 р., https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf); Положенням про забезпечення академічної доброчесності у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (31.10. 2018 р., https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). На сайті кафедри французької філології подана інформація для
вступників та здобувачів вищої освіти (https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji). Під час зустрічей
із стейкголдерами програми з’ясували, що вони використовують інформацію сайту та вважають її інформативною.

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 сайті факультету іноземних мов (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor) було вчасно опубліковано проєкт
ОП. Однак, стейкголдери не можуть залишити свої відгуки про ОП в електронному вигляді. Відділ кар’єрного
розвитку та співпраці з бізнесом спільно з Центром моніторингу розробили анкети для опитування випускників
(https://cutt.lu/rtLK9N|) та роботодавців (https://cutt.ly/gtZiXim).

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 сайті факультету іноземних мов (https://lingua.lnu.edu.ua/academics/bachelor) та кафедри французької філології
(https://lingua.lnu.edu.ua/department/frantsuzkoji-filolohiji) оприлюднено точну та достовірну інформацію про ОП,
включаючи її характеристику, мету, перелік компетентностей та програмних результатів навчання, в обсязі,
достатньому для інформування відповідних стейкголдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО дотримується вимог Закону України «Про вищу освіту» та повноцінно висвітлює інформацію, яка підлягає
обов’язковому оприлюдненню, на офіційному веб-сайті ЗВО.

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

Стейкгодери не мають можливості залишити відгуки про ОП на сайті кафедри чи факультету. Рекомендація: Надати
можливість стейкголдерам залишати відгуки щодо ОП на сайті.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначена слабка сторона не є суттєвою і не перешкоджає
реалізації ОП.
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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

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
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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.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Критерій 1 ІСП.pdf OUr0jLZKud0+IjIm2BvZ7i9SNnCb5IYbClW3EOPMt
Yc=

Додаток Критерій 4_Іспанська мова.pdf /1ua3BIOlKzURbvmZgf4pQIHERnTBnWzoRvT7vfoY
MY=

Додаток лист ДАК Критерій 8.pdf 3hosVonKyJCmwsFd4khNUwa4kbrfcn4F2Jbd/9m0
ApY=

Додаток Критерій 5_ Методичні
рекомендації до курсових робіт

(1).pdf

iwAZIXvLEXIZ08xH+OiNxOl4ClwkwBPcCYYnkg16s
EI=
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Додаток Лінк на фото та відео
матеріально-технічної бази.pdf

D4kZIFSXMn3UD5JhRSIa8RC7uBUEg3eMmwZgUj
SoC/I=

Додаток Фото
ліфтів_пандусів_туалетів.pdf

8YognkGXfELZXjxnfftDJOKcn/xxVxEvtnimP/SMhe
4=

***

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

Поворознюк Роксолана Владиславівна

Члени експертної групи

Дебич Марія Андріївна

Василина Катерина Миколаївна

Молоткіна Юлія Олександрівна
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