
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 17123 Туризм

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 242 Туризм

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 17123

Назва ОП Туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 242 Туризм

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Тарасюк Галина Миколаївна, Касенкова Катерина Віталіївна, Меліх
Олена Олександрівна (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://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Zvit-pro-
samoanaliz-OP-Turyzm-bakalavry.pdf

Програма візиту експертної групи https://geography.lnu.edu.ua/news/rozklad-roboty-ekspertnoi-hrupy-
shchodo-akredytatsii-spetsial-nosti-turyzm-osvitniy-riven-bakalavr

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітня програма «Туризм» є актуальною, її розвиток є фокусом зацікавленості з боку здобувачів вищої освіти і
роботодавців. Вона корелює із місією та стратегією Львівського національного університету ім. І.Франка (ЛНУ ім.
І.Франка). ОП має необхідне забезпечення викладачами з належною академічною кваліфікацією, а також
можливості для залучення фахівців з туризму, індустрії гостинності та інших видів практиків у сфері
обслуговування, в більшості випадків це стосується саме регіонального розвитку туризму у Львівській області.
Результати акредитаційної експертизи засвідчили, що в цілому існує достатня відповідність якісному рівню
організації таких поєднаних елементів у ЗВО, як: забезпечення людськими, матеріальними інформаційними
ресурсами; розробка і впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; створення прозорих відношень та
процедур для розвитку програми; на належному рівні ведеться робота щодо забезпечення публічності інформації.
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають критеріям Додатку до Положення про
акредитацію освітніх програм. Є недоліки, які визначені другорядними (рівень В). Адже зазначений освітній процес
на основі ОП має потенціал, що і стало базисом консультаційного оцінювання експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Існує відповідність цілей ОП і стратегічним напрямом розвитку ЛНУ ім. І.Франка. Високий рівень відповідності ОП
нещодавно затвердженому стандарту вищої освіти спеціальності за бакалаврським рівнем, а також Національній
рамці кваліфікацій. Є наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які враховують особливості ОП.
Достатня прозорість основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес. Покращення
освітнього процесу та компонентів ОП здійснюється через силабуси, разом із іншим навчально-методичним
матеріалом, до якого як викладачі, так і здобувачі вищої освіти мають вільний доступ. Наявність у науково-
педагогічних працівників публікацій у виданнях, які включені до міжнародних баз цитування, належний рівень
педагогічної майстерності, кваліфікації та періодичність проходження стажування як у ЗВО України, на
туристичних фірмах, так і закордонних ЗВО, надає міцності та позитиву в розвитку програми. Готовність
роботодавців долучатися до участі у навчальному процесі за ОП на взаємовигідних з університетом умовах.
Наявність сприятливого морально-психологічного клімату в університеті. Забезпеченість потреб студентів ОП
матеріально-технічною базою, вільний доступ до електронних баз даних та бібліотечних ресурсів. Існування чітких
процедур оцінювання знань здобувачів, існування вибіркової частини ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

В період існування ОП до проведення консультаційного оцінювання експертної групи конфліктних ситуації, зокрема
булінгу, дискримінації не відмічалось, адже надано рекомендацію (як превентивний засіб) підвищити інформування
здобувачів вищої освіти щодо механізму вирішення проблемних соціальних, психологічних, фінансово-побутових та
інших питань з чітким алгоритмом дій у разі їх виникнення. Рекомендовано оновлювати більш інтенсивно та
ефективно програмне забезпечення для вирішення прикладних завдань деяких освітніх компонентів, які в першу
чергу використовуються у професійній діяльності фахівців з туризму. Рекомендовано активізувати роботу студентів
щодо участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах тощо. Рекомендовано посилити спільне
виконання науково-дослідних робіт за держзамовленням та на госпдоговірній основі. Визначена недостатність
оприлюднених результатів моніторингу та оцінки думки роботодавців щодо якості освіти випускників.
Рекомендовано впровадження електронного репозитарію кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти разом із
оприлюдненням результатів перевірки на плагіат усіх видів наукових та навчальних робіт.

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.
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Діяльність ЛНУ ім. І.Франка стратегічна та цілеспрямована, про що викладено у його Статуті
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Стратегії розвитку (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), а також у Положенні про географічний факультет
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_geography.pdf). У 2016 році щодо ОП «Туризм» стандарт
вищої освіти підготовки бакалавра спеціальності «Туризм» був відсутній, однак ЕГ визначає, що результати
навчання на ОП відображають положення висвітлені у теперішньому стандарті. Також при розробці та оновленні
гарант та робоча група ОП керувалися Національною рамкою кваліфікацій, що дозволило вже у 2019 році
представити та затвердити оновлену ОП (відповідно: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP-
tour-bachelor-2016-1.pdf і https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OPP-Turystychna-diial-nist-
2019.pdf ). Також на сайті географічного факультету міститься проєкт ОП «Туристична діяльність» 2020 року, що
підтверджує цілеспрямований розвиток освіти у ЗВО в галузі туризму. В оновленні компонентів ОП безпосередньо
приймають участь як здобувачі вищої освіти, так і роботодавці: пропозиції щодо вдосконалення структури ОП
«Туризм» неодноразово обговорювались на засіданні кафедри туризму, про що свідчать протоколи засідань
кафедри (наприклад, протокол № 10 від 17.02.20
https://drive.google.com/file/d/19stThXj69RutRfvuGNGiGMLLAc2RO7xb/view?usp=sharing).

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

Протоколами засідань кафедри (наприклад, протокол № 10 від 17.02.20
https://drive.google.com/file/d/19stThXj69RutRfvuGNGiGMLLAc2RO7xb/view?usp=sharing) засвідчено участь
стейкґолдерів у змінах програмних результатів навчання, а саме: володіння знаннями з активного туризму,
туристичного краєзнавства, організації екскурсійної діяльності, організації готельного господарства, організації
ресторанного господарства тощо. Було залучено на зустріч з ЕГ: службовці відділу розвитку туризму та курортів
Львівської ОДА, службовці управління туризму Львівської міської ради представників та керівництво «Mouzenidis
travel» (Україна); вони підтвердили, що контакт і взаємовигідні відносини з ЛНУ ім. І.Франка постійно
підтримуються. Представники студентського самоврядування і здобувачі на зустрічах із ЕГ звернули увагу, що
адміністрація університету всебічно підтримує працевлаштування та стажування студентів не тільки за кордоном, а і
на туристичних підприємствах Львівської області. Щодо якості та повноти ОП надано рецензії, які містяться на
офіційній сторінці факультету (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/MUZ-242-bach.pdf і
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TTVK-242-bach.pdf). Таким чином, позиції та потреби
стейкґолдерів при формуванні цілей та результатів навчання ОП, а також під час планування графіку практичної
підготовки певною мірою враховуються.

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.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано тенденції розвитку сучасного
ринку праці в туризмі, тенденції розвитку екскурсійної справи, отельного господарства, ресторацій м. Львів та
Львівської області. Інтерв’ю засвідчили, що ЗВО підтримує зв’язки із роботодавцями та проводить з ними певні
консультації щодо особливостей надання освітніх послуг. Здобувачі на зустрічах із експертами звернули увагу, що
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій їм були необхідні під час
проходження практики на місцях практик у роботодавців. Ці елементи також знайшли своє відображення в
щорічних результатах аналізу щоденників практики, які заповнюються здобувачами, керівником від бази практики
і керівником від ЗВО згідно вимог, затверджених програм (https://drive.google.com/open?
id=1vKtDZXAX3mN_e_eFRXrCmiqduLVLNd0R, https://drive.google.com/open?id=1gO-
EFvDTs4AsssMzRZP7wliZiyESRhy4, https://drive.google.com/open?id=1oBjLSZ-WoFaktoh9fySK2sqiH0NzCsmq). Зустріч
ЕГ із викладачами кафедри туризму показала, що викладачі на ОП порівнюють свою діяльність із діяльністю таких
ЗВО як КНУ ім. Т. Шевченка, ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ін., а також враховують досвід систем освіти за напрямком
«Туризм» у Польщі, Фінляндії, Австрії, де проходили стажування (наприклад, проф. Мальська М.П., доц. Бордун
О.Ю., ст.викл. Зінько Ю.В.).

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.

ОП у цілому відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій для бакалаврського рівня, а також затвердженого
освітнього стандарту (хоча відкриття у 2016 році цієї ОП було в умовах відсутності стандарту). Отже, ОП дозволяє
досягти, визначених стандартом, результатів навчання за спеціальністю 242 «Туризм», а також у цілому відповідає
вимогам Національної рамки кваліфікацій. Усі введення і зміни в ОП відображено прозоро і доступно на
офіційному сайті географічного факультету ЗВО https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма є актуальною для стейкґолдерів та здобувачів вищої освіти, виконується вона в професійних
психолого-емоційних умовах. ОП динамічна, зміни програми, яка була вперше затверджена у 2016 році, вже
оприлюднено і затверджено у 2019 році, готується також програма «Туристична діяльність», проєкт якої є на
офіційному сайті факультету. Процедура оновлення прозора, при оновленні враховуються як потреби регіону, так і
окремих роботодавців. Нові форми змісту та структури ОП (силабуси) представлені на сторінці факультету (і
кафедри туризму).

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

Надана рекомендація висвітлення результатів проходження практики здобувачами вищої освіти (та їх аналіз) і
стажування викладачами кафедри туризму на офіційній сторінці географічного факультету та кафедри туризму.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має високий рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями, освітня діяльність за
цією програмою загалом відповідають Критерію 1.

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).

ОП, яка була затверджена у 2016 році, повністю відповідає встановленим вимогам чинного законодавства: обсяг ОП
у кредитах ЄКТС 120, з них 25 % припадає на вивчення вибіркових компонент. У 2018 році згідно Стандарту вищої
освіти України, затвердженого у 2018 році наказом Міністерства освіти і науки України 04.10.2018 № 1068, було
введено у ОП поряд із кваліфікаційним іспитом написання та захист випускової (дипломної) роботи бакалавра. ОП,
яка була затверджена у 2019 році, дозволяє повністю досягти, визначених Стандартом вищої освіти, результатів
навчання за спеціальністю 242 «Туризм», бо введено, окрім державних іспитів, кваліфікаційна робота, у цілому
враховує вимоги Стандарту вищої освіти: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP-tour-
bachelor-2016-1.pdf і https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/OPP-Turystychna-diial-nist-2019.pdf
відповідно.

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.

ОП якісно структурована, її компоненти логічно поєднані та мають системні характеристики. Вибіркові навчальні
дисципліни, внесені до навчального плану студента, є обов’язковими для вивчення цим студентом. Після зустрічі зі
здобувачами вищої освіти експертна комісія з'ясувала, що студенти можуть обирати дисципліни на кожен наступний
рік (як з переліку вибіркових, затверджених по географічному факультету, так і по іншим факультетам ЗВО). Вибір
студентом навчальних дисциплін та їхнє внесення до його навчального плану здійснюється через електронну
систему (особистий кабінет здобувача) «Dekanat» https://dekanat.lnu.edu.ua (цінним у роботі ЕГ було виявлено, що
робота в цій системі постійно аналізується https://learnopolis.net/all-news/cifrovi-instrumenti-u-lvivskomu-
nacionalnomu-universiteti-im-i-franka-rezultati-opituvannja/?fbclid=IwAR3Nyev9ZlWUsbip-
m0lHdWCBxUXegln05NPHJjyLG0QLVLCfmrCZI4e8HE) та вдосконалюється. Виконання індивідуального
навчального плану студента здійснюється згідно із затвердженими графіком навчального процесу, розкладами
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занять та проведення контрольних заходів. У цілому вибір та послідовність вивчення усіх компонент освітньої
програми є обґрунтованими і дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Аналіз змісту ОП свідчить про відповідність предметній області спеціальності 242 «Туризм». Освітні компоненти у
цілому відповідають спеціальності 242 «Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Усі програмні
результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включені до обов’язкової складової програми.
Інтерв’ю зі студентами показало, що у здобувачів є бажання використання нових комп’ютерних програмних
продуктів під час освоєння дисциплін ОП, а не тільки на практиці в межах баз практик. Це дає додаткові можливості
для створення конкурентних переваг ОП на ринку освітніх послуг. Також студенти зазначили про те, що було б
корисним збільшити години для вивчення сучасного програмного забезпечення, яке існує на підприємствах
туристичного бізнесу. Адже зустріч із роботодавцями висвітлила фінансові труднощі для ЗВО щодо впровадження
та оновлення ліцензійного програмного забезпечення, яке використовується в туристичній діяльності.
Представники туристичного бізнесу вказали не тільки на дорогоцінність програмних продуктів, а ще і на їх
специфічне сервісне обслуговування, в більшості випадків здійснення якого, потребує звернення в аутсорсингові
сервісні служби, що може бути незручним для ЗВО.

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

Нормативна база організації освітнього процесу ЛНУ ім. І.Франка регламентується «Положенням про організацію
освітнього процесу ЛНУ ім. І.Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf і «Тимчасовим положенням про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у
ЛНУ ім. І.Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf, та за допомогою
офіційного сайту https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Informatsiia-pro-vybirkovi-
dystsypliny_LNU.pdf, де описано, яким чином до навчальних планів входять нормативні та вибіркові дисципліни,
яким чином формується індивідуальний навчальним план студента. Зустріч зі здобувачами вищої освіти з'ясувала,
що вибір студентом дисциплін з переліку в межах факультету та поза нього в межах ЗВО здійснюється через
електронну систему (персональний кабінет) «Dekanat» https://dekanat.lnu.edu.ua/. Формується індивідуальний
навчальний план студента на кожен наступний навчальний рік. Виконання індивідуального навчального плану
студента здійснюється згідно із затвердженими графіком навчального процесу, розкладами занять та проведення
контрольних заходів. Авторизація користувача системи «Dekanat» пропонує при першому вході в персональний
кабінет студента використання замість пароля номер залікової книжки.

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

В ОП передбачено 18 кредитів ЄКТС (540 год.) на практики (навчальні та виробничу), що не пов'язано із
аудиторними заняттями. На кафедрі туризму та у відкритому доступі на web-сторінці географічного факультету є
посилання на вимоги та умови проходження практичної підготовки: вимог, затверджених програм
https://drive.google.com/open?id=1vKtDZXAX3mN_e_eFRXrCmiqduLVLNd0R, https://drive.google.com/open?id=1gO-
EFvDTs4AsssMzRZP7wliZiyESRhy4, https://drive.google.com/open?id=1oBjLSZ-WoFaktoh9fySK2sqiH0NzCsmq та
https://geography.lnu.edu.ua/dopomizhni-materialy-ta-informatsiya. Зустріч із майбутніми роботодавцями та
існуючими стейкґолдерами дала змогу експертній комісії з’ясувати про необхідні компетенції майбутніх
випускників на ОП, які є конкурентними на ринку праці Львівщини. Серед них поглиблене знання іноземних мов,
знання географії, основ комп’ютерних наук, маркетингу, основ екскурсійної справи, основ туроперейтинга. Окрім
того, стейкґолдери наполягали, що необхідним є у вихованні здобувача вищої освіти культура та етика поведінки,
людяність та чесність. В цілому ОП відповідає зазначеним побажанням та вимогам майбутніх роботодавців, а
недостатність встановлення та використання найновіших програмних продуктів на сучасних ПК, не є значним
недоліком, а може стати поштовхом до оптимізації фінансових витрат ЗВО на придбання та підтримку програмного
забезпечення саме у галузі туризму.

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

Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; екологічність мислення та соціальна відповідальність; навички
використання інформаційних та комунікативних технологій в ОП набувається через вивчення дисциплін «Охорона
праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)», «Психологія», «Екологія», «Безпека життєдіяльності»,
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«Інформаційні системи та технології», які є присутніми в ОП. Більшість інших освітніх компонент також мають
окремі тематичні розділи, які дозволяють набути певних соціальних компетенцій (soft skills). В ході інтерв’ювання
студентів встановлено, що соціальні навички здобуваються та реалізуються під час опанування дисциплін ОП,
проходження практик та участі здобувачів у численних заходах, які організуються кафедрою, наприклад зустрічей
студентів з фахівцями туристичної індустрії (https://geography.lnu.edu.ua/news/lec-tur2019,
https://geography.lnu.edu.ua/news/navchal-na-ekskursiia-dlia-studentiv-spetsial-nostey-turyzm-ta-hotel-no-restoranna-
sprava-u-hoteliakh-bankhotel-ta-atlas-deliuks-mista-l-vova та інші). Кваліфікований кадровий потенціал ЗВО для
організації такого навчання є цілком достатнім.

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.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонент (у кредитах ЄКТС) переважно реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів, і у цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів
навчання. Зустрічі із здобувачами вищої освіти різних курсів з'ясували можливість набути необхідні компетенції.
Студенти зазначили, що у ЗВО існує усі необхідні ресурси (бібліотечні, методичні, соціально-побутові, інформаційні
та ін.) для будь-якого впливання на обрану індивідуальну траєкторію. Але зазначили, що можливість вчитися із
новим програмним забезпеченням, а також опановувати різні іноземні мови дала б їм більших переваг у
конкурентному середовищі ринку праці у галузі туризму.

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

На даний момент акредитування ОП дуальна форма в повні мірі тільки планується, про що зустріч із
стейкголдерами засвідчила певні наміри підписати трьохсторонні угоди.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Значна відповідність структури та змісту ОП вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю, хоча хронологічно
затвердження ОП біло раніше появи стандарту. Забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими
компонентами ОП. Наявність у ОП освітніх компонент, які були проаналізовані та оновлені роботодавцями.
Практична підготовка здобувачів за ОП є складовою анкетування студентів і в багатьох випадках вона здійснюється
на провідних підприємствах України, Львівщини зокрема.

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

Запропоновано впровадити додаткові курси та факультативи для розвитку компетенцій студентів в навчанні
іншими (окрім української та англійської) мовами, які часто використовуються саме в Львівській області, наприклад
польська. Рекомендовано узгодження інтересів у навчанні студентів з боку стейкголдерів та викладачів, наукової
роботи та навчального процесу, підвищення кваліфікації та розробка спільних проєктів через відкриття філій
кафедри на місяцях практик, підписання трьохсторонніх угод задля реалізації сучасного тренду дуальності освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за усіма підкритеріями, враховуючи цілісний,
системний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 з недоліками, що не є суттєвими

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.

Приймальна комісія ЛНУ ім. І. Франка (https://admission.lnu.edu.ua/admission-board/reg-admission-board-2020/) -
робочий орган ЗВО, який створено для прийому вступників на навчання. Правила прийому на навчання
затверджуються наказом ректора і оприлюднені на сайті https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/. У Додатку 1 та 2 до Правил прийому «Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими
оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання» та «Перелік конкурсних
предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)»
інформація подано чітко та зрозуміло. Правила прийому на навчання достатньою мірою структуровані. Вони не
містять ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання за цією ОП.

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

Правилами прийому на навчання на ОП передбачено: для вступу на 1 курс на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої ЗНО (в 2016 році - українська мова і література; географія; іноземна
мова або історія України). У тому ж році на другий курс могли прийматись особи, які здобули ОКР молодшого
спеціаліста 242 «Туризм», 5.14010301 «Туристичне обслуговування». У Додатку 3 Правил прийому 2020 року також
міститься перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс. Згідно
п. 11.7, 11.9 «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» відраховані студенти мають право
на поновлення https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf. Ця процедура
описана у «Порядку розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти
у ЛНУ ім. І. Франка» https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf. В
установленому порядку надається можливість зарахування на різні роки навчання. Для цього визначаються
предмети, з яких слід додатково скласти іспит чи залік. При успішній здачі академічної різниці студент може
зараховуватись на навчання за відповідною спеціальністю на здобуття ступеня бакалавра. Усі правила чіткі,
зрозумілі. Перелік предметів та результати ЗНО підкреслюють особливості самої ОП «Туризм».

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.

Відповідно до «Положення про відділ міжнародних зв'язків ЛНУ ім. І. Франка» у ЗВО встановлено єдиний порядок
організації міжнародної академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що відповідає Конвенції про
визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/reg_dep-intrels.pdf. Сектором академічної мобільності міжнародних зв'язків ЗВО
організовано доступ до інформації щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Базисом для оцінки якості цього відділу підкритерію є посилання:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf і https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf. Тобто чіткі та зрозумілі і прозорі правила викладені на сайті ЗВО
і дають можливість ЕГ високо оцінити в цьому підкритерії ОП. Після зустрічі із здобувачами було з'ясовано, що до
моменту вступу до ЗВО на цю ОП усі необхідні питання правил вступу можна було вирішити через web-сторінки
ЛНУ ім. І. Франка у рубриці «Вступнику».

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

«Порядок визнання у ЛНУ ім. І.Франка результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті»
представлено на офіційному сайт закладу (в розділі документів про організацію та забезпечення якості навчального
процесу) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf. Згідно з цим Порядком
вступник подає заяву, створюється предметна комісія, проводиться оцінювання. Експертами було з'ясовано на
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зустрічі із гарантом, групою забезпечення та науково-педагогічними працівниками, що в ОП передбачено усі
правила та вимоги для визнання і надалі неформальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які враховують особливості ОП. Наявність публічного
доступу до документів ЛНУ ім. І.Франка, що регулюють доступ до усіх компонентів ОП та визнання результатів
навчання, отриманих у інших ЗВО, сприятливі умови для можливого переведення здобувачів із однієї ОП на іншу.

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

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

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи цілісний, системний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Було підтверджено, що освітній процес регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ). Форми і методи
навчання спряють досягненню програмних РН. Під час зустрічі зі студентами відзначена доступність інформації
щодо цілей, змісту та очікуваних РН, порядку та критеріїв оцінювання. Студентоцентрований підхід (через
«Положення про Студентське самоврядування» (http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/ та
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І.Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) реалізується при формуванні індивідуальних навчальних планів
студентів, особливо забезпечуючи право на вибір навчальних дисциплін студентами (25% від загального обсягу
програм). Здобувачі вищої освіти ознайомлені з процесом вибору навчальних дисциплін через ІТ-платформу
«Деканат». Регулярно проводиться опитування студентів
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDKLFGAqUd4klrFrhQ_OV0z7gfjecVqvhCG1Ku8UZffy2cA/viewform?
vc=0&c=0&w=1&fbzx=-9129685659391619774) кожного семестру, процедура регламентується «Положенням про
опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Результати опитування показали, що
студенти переважно задоволені процесом організації ОП.

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

Здобувачам вищої освіти на початку навчального семестру кожного навчального року викладачі надають повну
інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
навчальних дисциплін у формі робочих програм, які розміщені на сайті географічного факультету ЛНУ ім. Івана
Франка за посиланням (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism ). На кафедрі туризму відбувається
розроблення силабусів з навчальних дисциплін ОП «Туризм».
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

ЗВО забезпечує ОП «Туризм» поєднання навчання і досліджень шляхом підтримки викладачів та здобувачів вищої
освіти брати участь у різноманітних наукових заходах та проектах. На базі кафедри діє студентський науковий
гурток «Активний туризм». Згідно програми роботи наукового гуртка, протягом року проходять польові
дослідження в межах західного регіону України. Окремі посилання на результати роботи студентського наукового
гуртка «Активний туризм» (https://geography.lnu.edu.ua/circle/studentskyj-naukovyj-hurtok-aktyvnyj-turyzm,
https://geography.lnu.edu.ua/news/marmarosy-2018 , https://geography.lnu.edu.ua/news/zymova-shkola-aktyvnoho-
turyzmu, https://geography.lnu.edu.ua/news/aktyvnyy-turyzm-2019). На кафедрі туризму функціонує науковий напрям
«Географія й менеджмент туризму та організація комплексу послуг у сфері туризму», до досліджень долучаються
студенти ОП «Туризм» (https://geography.lnu.edu.ua/research/research-areas/naukovyj-napryam-heohrafiji-j-
menedzhmentu-turyzmu-ta-orhanizatsiji-kompleksu-posluh-u-sferi-turyzmu). Окрім того, студенти і викладачі кафедри
у 2018 р. брали участь у міжнародному науковому проекті «Просторові зміни українських курортів Східних Бескидів
у 1827-2017 роках». Інформація за посиланням https://geography.lnu.edu.ua/news/nahorodzhennia-studentiv-kafedry-
tury. Результати досліджень використовуються в освітньому процесі за ОП «Туризм». Студентська наукова робота
реалізована в курсових роботах та у їхніх наукових публікаціях.

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені
Івана Франка», яке розміщене на сайті університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), викладачі кафедри оновлюють зміст навчальних дисциплін, зміни до яких обговорюються на
засіданнях кафедри туризму (протоколи засідання кафедри). При внесені змін враховуються наукові напрацювання
викладачів та наукові досягнення і сучасні практики у галузі туризму.

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

Інформація про участь у міжнародних обмінах та проектах є доступною для викладачів, що підтверджено
викладачами під час особистої зустрічі. Міжнародна співпраця регулюється «Положенням про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf ). Щодо здобувачів вищої освіти, інформація про участь у міжнародних обмінах, проектах, конкурсах
доводиться до них через відкриту публікацію на сайті університету, деканат та викладачів кафедри туризму.
Порядок організації академічної мобільності регламентується «Тимчасовим положення про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf. ). Окрім того, студенти проходять
літнє стажування, проходження виробничих та навчальних практик у міжнародних компаніях Греції, Туреччини
(https://geography.lnu.edu.ua/news/prezentatsiia-litn-oho-stazhuvannia , https://geography.lnu.edu.ua/news/zustrich-
vykladachiv-ta-studentiv-kafe).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Наявність робочих навчальних програм з навчальних дисциплін та процес впровадження силабусів з навчальних
дисциплін є джерелом отримання інформації для здобувачів вищої освіти. Викладачі, що забезпечують освітній
процес з освітньо-професійної програми «Туризм», залучають здобувачів вищої освіти до наукових заходів та
особисто беруть участь у спільних наукових дослідженнях. Здобувачі вищої освіти на початку семестру
ознайомлюються з формами, методами навчання та критеріями оцінювання. На факультеті використовується ІТ-
платформа «Деканат», яка допомагає ефективно координувати освітні процеси. При внесені змін навчальних
дисциплін враховуються наукові напрацювання викладачів та наукові досягнення і сучасні практики у галузі
туризму. Інтернаціоналізація вишу значно підвищує якість його освітньої діяльності, інтегруючи його у світове
освітнє і наукове співтовариство.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.
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Програмне забезпечення для вирішення прикладних завдань деяких освітніх компонентів потребує оновлення.
Отже, вважаємо, що необхідно активізувати роботу по оновленню програмних продуктів, що дозволить підвищити
якість отриманих результатів навчання здобувачами вищої освіти. Рекомендується активізувати роботу студентів
щодо участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітньо-професійна програма «Туризм» має значний рівень узгодженості з якісними характеристиками за
підкритеріями 4.2, 4.4, 4.5. Враховуючи певну (часткову) узгодженість за підкритеріями 4.1. та 4.3, освітньо-
професійна програма «Туризм» відповідають Критерію 4 з недоліками, що доцільно усунути.

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.

Загальні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти визначені в «Положенні 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). За ОП «Туризм» розміщені на
сайті географічного факультету ЛНУ за посиланням (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism),
регламентуються «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). Усі навчальні дисципліни освітньо-професійної програми
«Туризм» мають розроблені та затверджені робочі навчальні програми, де є розділи «Методи контролю» та
«Розподіл балів, які отримують студенти», а також містяться в силабусах з навчальних дисциплін
(https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Sylabus_Metodyka-rozrobky-turiv.pdf).Спілкування зі
студентами засвідчило, що для більшості з них критерії оцінювання у цілому є чіткими і зрозумілими.

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр», який було
прийнято від 04.10.2018 р. № 1068 та введено у дію з 2018-2019 н.р., кафедрою туризму було внесено зміни у
освітньо-професійну програму «Туризм», а саме у форму атестації здобувачів вищої освіти.

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.

Інформація про контрольні заходи розміщують на сайті ЛНУ ім. І.Франка за посиланням:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf. Процедура проведення контрольних
заходів здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному
університеті імені Івана Франка», «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» та «Положення про екзаменаційну комісію у
Львівському національному університеті імені Івана Франка», що представлено на сайті університету за
посиланням: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
Спілкування зі студентами засвідчило, що до них вчасно доводяться терміни проведення контрольних заходів як в
усній формі так і з розміщенням у графіках навчального процесу, розкладах на сайті університету та факультету.
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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.

У ЛНУ ім. І.Франка активно популяризується академічна доброчесність відповідно до «Положення про
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», яке
розміщено на сайті університету за посиланням https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, про що повідомили як студенти так і НПП кафедри туризму під
час зустрічей. Розроблений «Кодекс академічної доброчесності ЛНУ ім. І.Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Системою Unichek (договір з ТОВ
«Антиплагіат) перевіряються лише дисертаційні роботи та з 2020 року магістерські кваліфікаційні роботи.
Перевірка курсових робіт і звітів виробничих практик на плагіат покладається на керівників. Керівник курсової
роботи чи практики у доступний йому спосіб перевіряє такі роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність у відкритому доступі робочих навчальних програм, силабусів з навчальних дисциплін з ОП «Туризм» із
зазначеними критеріями оцінювання та методами контролю. Існування у ЛНУ ім. І.Франка технологій для
перевірки наукових робіт на плагіат.

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

Відсутність в «Положенні про забезпечення академічної доброчесності» нормованих показників рівня
оригінальності в наукових та навчальних працях НПП, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня та
здобувачів вищої освіти. А також відсутність електронного репозитарію кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти. Рекомендується внести зміни до «Положення про забезпечення академічної доброчесності» та розробити
«Положення про Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім.
І.Франка». Забезпечити перевірку на плагіат усіх видів наукових та навчальних робіт, передбачених «Положенням
про забезпечення академічної доброчесності».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітньо-професійна програма «Туризм» має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за
підкритеріями 5.1, 5.2 та 5.3. До того, є часткова узгодженість за підкритерієм 5.4. Отже, вважаємо, що освітньо-
професійна програма «Туризм» загалом відповідає Критерію 5 з недоліками, що можна при реалізації освітньо-
професійної програми «Туризм» усунути.

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.

Проаналізувавши кадровий склад випускаючої кафедри туризму можна стверджувати, що науково-педагогічні
працівники відповідають за академічною кваліфікацією тим освітнім компонентам, які викладають на освітньо-
професійній програмі «Туризм». Узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів освітньо-професійної
програми «Туризм» є професійна активність науково-педагогічних працівників згідно з чинними Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності (п. 30). Стажування викладачів представлено в таблиці
https://drive.google.com/open?id=1lNtgrIi9obNkMyrKBGJRUBjoptO-CTU0
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

За результатами зустрічі з науково-педагогічними працівниками кафедри туризму в питанні щодо ознайомленістю з
процедурою добору викладачів можна стверджувати, що НПП знають цю процедуру. Процедура добору ННП
базується на чинних нормативно-правових актах України та закріплена в Порядку проведення конкурсного відбору
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І.Франка. Документи по роботі з
персоналом розміщено на сайті ЛНУ ім. І.Франка за посиланням: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/personnel/

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

За результатами зустрічі з роботодавцями (представниками туристичних операторів «Музенідіс Тревел Львів» «
TUI», «Ideas & Journey Travel», управління туризму Львівської міської ради, управління туризму та курортів
Львівської обласної державної адміністрації) можна стверджувати, що кафедра туризму активно залучає їх до
організації та реалізації освітнього процесу за ОП. Підтвердженням цього є проведення спільних заходів, залучення
роботодавців до проведення лекцій, практичних занять (https://geography.lnu.edu.ua/news/seminar-prezentatsiya-z-
orhanizatsiji-turystychnoho-obsluhovuvannya-v-ramkah-navchalnoji-praktyky-dlya-studentiv-2-ho-kursu-spetsialnosti-
turyzm, https://geography.lnu.edu.ua/news/lektsiia-seminar-dlia-studentiv-1-kursu-kafedry-turyzmu та ін.). Разом з тим,
роботодавці відзначили, що організовують стажування НПП кафедри туризму на свої фірмах. Факти співпраці
відображені у протоколах засідання кафедри туризму (https://drive.google.com/open?
id=1vmxJ_L0Nm2T4kydwqIqgpSF7Mfs1NF4W та https://drive.google.com/open?
id=19stThXj69RutRfvuGNGiGMLLAc2RO7xb). Укладені з роботодавцями договори про співпрацю
(https://drive.google.com/open?id=1h7mW9uebVren2dULXZ9TQGchkrWVibom, https://drive.google.com/open?
id=1wLuJZ-klDdqT7FoYbVLdHeg9dlA2aJKd, https://drive.google.com/open?
id=13P2yrsGONQpU8Ca9uLY4xuIQAj3B0L_p ).

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

Здобувачі вищої освіти ОП «Туризм» позитивно відгукувались щодо залучення до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі туризму та представників роботодавців під час зустрічі. Професіонали-практики в
основному залучаються у форматі виступів, зустрічей та читання окремих лекцій та практик на нерегулярній основі
(інформація постійно розміщується на сайті географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
https://geography.lnu.edu.ua/). На кафедрі туризму на постійній основі працюють викладачі з практичним досвідом
роботи в галузі, зокрема, доцент кафедри Кізима В. Л. є засновником, власником та директором мережі туристичних
агенцій «Лояль Турістік». Туристична компанія складається з 4 офісів: м. Львів, м. Івано-Франківськ, м.
Червоноград та м. Київ. Електронний ресурс : https://loyal.com.ua/lviv/ . Асистент кафедри Біланюк О. П. –
директор, власник туристичного агентства «Profi tour», агентство базується на міжнародному туризмі, де студенти
отримують професійний досвід. Електронний ресурс : https://profitour.com.ua/ .

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

ЛНУ імені Івана Франка сприяє професійному розвитку викладачів переважно через співпрацю з іншими
організаціями відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Викладачі кафедри туризму, що викладають навчальні
дисципліни на освітньо-професійній програмі «Туризм», підвищували кваліфікацію протягом останніх 5 років, що
підтверджено свідоцтвами про підвищення кваліфікації та довідками про стажування. Під час особистої зустрічі з
науково-педагогічним складом кафедри туризму було з’ясовано, що академічний персонал задоволений
можливостями підвищення кваліфікації та стажування, що надає університет. Інформація про плани підвищення
кваліфікації НПП та їх виконання оприлюднюється на сайті університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/advanced-training/). На зустрічі із керівниками структурних підрозділів, керівник
центру забезпечення якості освіти Іваночко І.Б. відзначила про плани впровадження моніторингу оцінювання
задоволеності викладачів рівнем організації освітнього процесу в університеті.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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У ЛНУ ім. Івана Франка діє система рейтингу викладачів, яка закріплена «Положенням про оцінювання роботи та
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників». З Положенням можна
ознайомитись на сайті університету за посиланням: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf Викладачі кафедри туризму ознайомлені з цим Положенням. Під час
зустрічі з викладачами кафедри туризму, викладачами було відзначено про існування дієвої системи мотивації
працівників. Ознайомитись із Положеннями про нагороди, звання та преміювання можна за посиланням:
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/ .

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Усі викладачі на ОП «Туризм» відповідають за професійною кваліфікацією. Викладачі постійно підвищують свій
рівень педагогічної майстерності, кваліфікацію та проходять стажування як у ЗВО України, на туристичних фірмах,
так і закордонних ЗВО . Роботодавці беруть активну участь в оновленні ОП, навчального плану та проведенні
лекційних та практичних занять. Діє система стимулювання викладачів до досконалості у викладанні.

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

Рекомендовано ЛНУ ім. Івана Франка використовувати науковий та виробничий потенціал роботодавців до
спільного виконання науково-дослідних робіт за держзамовленням та на госпдоговірній основі. Поширити практику
проведення моніторингу оцінювання задоволеності НПП рівнем організації освітнього процесу в університеті,
моніторингу вивчення думки роботодавців щодо якості освіти випускників. Розміщувати результати рейтингового
оцінювання діяльності кафедр і роботи науково-педагогічних працівників на результатів моніторингу на
офіційному сайті університету.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітньо-професійна програма «Туризм» має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за
підкритеріями 6.1, 6.2, 6.4, 6.6. До того, є часткова узгодженість за підкритерієм 6.3, 6.5. Отже, вважаємо, що
освітньо-професійна програма «Туризм» загалом відповідає Критерію 6 з недоліками, що можна при реалізації
освітньо-професійної програми «Туризм» усунути.

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.

Експертами було виявлено що в цілому фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне
забезпечення є достатніми для реалізації цілей ОП програми та програмних результатів навчання. Є 5 кабінетів з
комп’ютерним оснащенням: Навчальна лабораторія «Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування»
(24 комп.), Комп’ютерний клас (25 комп.), Навчальна лабораторія «Туристична агенція» (5 комп. ) Центр
Інформаційних технологій Комп’ютерний клас (39 комп.). Усі лабораторії функціюють, що було підтверджено під
час спілкування з здобувачами вищої освіти. Для потреб студентів діє 6 гуртожитків, що забезпечує більше 70 % від
потреби. Функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортзалів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних
майданчиків (відеоматеріали – https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/,
https://www.youtube.com/watch?v=t-PfwMmT6r4). Діє університетський Wi-Fi. Бібліотечний фонд ЛНУ ім. І.Франка
потужний, постійно оновлюється і представлений не тільки паперовими інформаційними ресурсами, але й налічує
електронні інформаційні ресурси, доступ до яких надається через систему електронної бібліотеки та репозиторію
університету (Положення про наукову бібліотеку – http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/images/Normat-
dokum/1_5_1_Vnytr-dok/1_polog-pro-bib+.pdf).
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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 інтерв'ю здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників було зазначено що доступ до
інфраструктури університету та інформаційних ресурсів в межах освітньо-професійної програми в навчальний та
позанавчальний час здійснюється безоплатно. Діє електронна бібліотека факультету
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/library/online) На території університету наявні зони вільного доступу до
мережі Wі-Fі. У читальній залі університету є безоплатний доступ до оргтехніки. Для студентів діє кабінет
«Студентський простір» де студенти мають можливість навчатися та організовувати студентську активність.

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.

В університеті працює Психологічний центр, що допомагає першокурсникам проходити первинну адаптацію, та до
котрого має можливість звернутись будь-який здобувач вищої освіти та представники НПП
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). Окрім іншого при
спілкуванні з представниками самоврядування, та безпосередньо зі здобувачами вищої освіти було виявлено, що у
вищому навчальному закладі був сформований сприятливий морально-психологічний клімат, та випадків
цькування (буллінгу) та дискримінації не було. З метою забезпечення доступності будівель (навчальних корпусів)
ЛНУ вони обладнані відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки
і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» є основоположними нормами, які
набули чинності з 01.05.2007», зокрема, пандусами обладнані пандусами, спеціальними ліфтами тощо.
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/) Експертною групою було зазначено, що умови навчання у цілому забезпечують
потребам та інтересам студентів. При плануванні змін до освітньої програми, до студентів та представників
самоврядування дослуховуються, що підтверджується протоколами кафедри (https://drive.google.com/open?
id=1ohAjhl6O_UJx_0m8jpWJ646it8Ku5Yic), а також при безпосередньому спілкуванні з студентами та НПП. При
виборі дисциплін викладачами кафедри надається консультація студентам.

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

Експертами було виявлено, що значну організаційну та інформаційну підтримку студентів здійснює деканат та
представники адміністрації (завідувач кафедри, декан та його заступники). Інформаційно-консультаційна
підтримка здійснюється НПП. Здобувачі вищої освіти мають можливість контактувати з потенційними
роботодавцями (http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/). Під час зустрічі зі студентами, було виявлено що викладачі
кафедри туризму приймають безпосередню участь у соціальній, організаційній, освітній та консультаційній
підтримці. Це також підтверджують і анкетування студентів. Під час спілкування з представниками вищої освіти
було зазначено що вони задоволені наданням освітньої, організаційної, інформативної, консультативної та
соціальної підтримки в ЛНУ ім. І.Франка.

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

В ЛНУ ім. І.Франка на належному рівні створені достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими
освітніми потребами. Питання інклюзивності знаходиться під посиленою увагою адміністрації У ході спілкування з
викладачами та студентами ЛНУ було виявлено, що на цій ОП ще не здобували освіту особи з особливими освітніми
потребами, однак на інших ОП такі випадки були і ці студенти отримували всі умови для реалізації права на освіту.
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. Питання забезпечення
освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/) Також було виявлено, що у ВНЗ є ЛФК для груп студентів, які не
мають можливості займатися фізичною культурою в повному обсязі. Під час зустрічі з НПП також було виявлено,
що в бібліотеці функціонує сегмент для людей з вадами зору (http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?
option=com_content&view=article&id=1223:52-tvory-ivana-franka-shryftom-brajlja&catid=120:modus-
legendi&Itemid=68) Під час спілкування з науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти було
виявлено, що в колективі здобувачів вищої освіти створено сприятливий психологічний клімат. Для підтримання
комфортних умов систематично здійснюється підтримка студентів штатним психологом.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Під час роботи експертної групи було виявлено що у ЛНУ ім. І.Франка існує політика та процедури врегулювання та
вирішення конфліктних ситуацій визначені в Статуті, та При Вченій раді Університету діє Комісія з питань етики та
професійної діяльності. Є розроблене «Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності
Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethicscomission.pdf). Крім іншого в ЛНУ ім. І.Франка є Антикорупційна програма
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/). В процесі
інтерв’ювання здобувачів виявлена відсутність конфліктних ситуацій будь-якого характеру, тим не менш здобувачі
освіти не знають механізми врегулювання конфліктів, та не можуть спиратись на документи та положення.
Конфліктні ситуації в ЛНУ вирішуються ситуативно.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В цілому освітнє середовище та матеріальні ресурси за ОП є достатніми для реалізації ОП. Викладачі та здобувачі
вищої освіти мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів. В університеті в цілому, та на
ОП зокрема, створені безпечні умови для фізичного та емоційного здоров'я здобувачів. В цілому відчувається
сприятливий психологічний клімат в студентському середовищі та довірливі відносини між викладачами та
студентами. Питання інклюзивності знаходиться під контролем не тільки адміністрації, а й під контролем
студентського самоврядування. Також в ЛНУ ім. І.Франка проводиться адаптація, консультація, психологічна
підтримка здобувачів вищої освіти. Сильними сторонами освітньо-професійної програми у контексті Критерію 7 є:
матеріально-технічна база ЛНУ ім. І.Франка, яка забезпечує всі необхідні умови для якісної підготовки здобувачів
вищої освіти, в тому числі за даною освітньо-професійною програмою; достатній рівень забезпечення освітнього
процесу за даною освітньо-професійною програмою науковою, навчальною та методичною літературою; освітнє
середовище є безпечним для життя здобувачів вищої освіти; високий рівень організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти; в ЛНУ створені належні умови для реалізації
права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами; впроваджено безоплатні підготовчі курси з іноземної
мови; постійний супровід психолога та освітнього омбудсмена.

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

Відсутнє достатнє інформування здобувачів вищої освіти, щодо механізму вирішення конфліктних ситуацій –
булінгу, дискримінації тощо. На даний момент конфліктів такого характеру на ОП не було, під час інтерв'ю студенти
зазначили, що в випадку конфлікту скоріш за все звернуться до студентського самоврядування.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма відповідає якісним характеристикам за підкритеріям 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 та 7.5. До того ж, підкритерій
7.6. також можна враховувати як задовільний, враховуючи контекст, та вагу кожного підкрітерію ОП та освітня
діяльність загалом відповідають Критерію 7 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертами було виявлено що загальна політика та процедури академії щодо розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості у ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf
). Окрім іншого в ЛНУ ім. І.Франка функціонує Центр забезпечення якості освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/). Тим не
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менш, від час експертизи, було виявлено, що результати анкетування не публікуються, що унеможливлює
відстеження вирішення проблемних областей.

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.

Було визначено, що перегляд ОП проводиться кафедрою туризму не частіше ніж один раз в рік, що розглядається на
засіданні кафедри, на якій присутні представники студентства та стейкґолдерів, що підтверджують протоколи
кафедри (https://drive.google.com/open?id=1ohAjhl6O_UJx_0m8jpWJ646it8Ku5Yic). Під час інтерв’ювання
здобувачів вищої освіти було виявлено, що студенти мають можливість впливати на ОП, однак це зазвичай
фіксується в усній формі (окрім засідань кафедри).

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

Експертами було виявлено що протягом навчання на ОП здобувачі вищої освіти періодично беруть участь у
зустрічах із представниками роботодавців. Під час зустрічі з роботодавцями було підтверджено те, що студенти
приймають активну участь під час практик та стажувань. При інтерв'ю роботодавці акцентували увагу на те, що до їх
думок прислуховуються, та періодично запрошують для спілкування зі студентами та на засідання кафедри.

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

Експертами було виявлено, що в ЛНУ ім. І.Франка функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка. Окрім іншого, кожного року проходить анкетування випускників
(https://geography.lnu.edu.ua/anketa-dlia-vypusknykiv). З деякими випускниками кафедра підтримує тісні зв'язки, і
на теперішній час вони виступають роботодавцями та зацікавленими стейкґолдерами щодо вдосконалення ОП.

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

Під час експертизи було виявлено що в ЛНУ ім. І.Франка на даний момент діє Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості у ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf), що регулює здійснення моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності,
який забезпечує вчасне реагування на необхідність змін в ОП. Окрім іншого було виявлено, що на географічному
факультеті з 2018 року створена методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження та періодичного
перегляду навчальних програм курсів та освітньої програми загалом.

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

Під час попередніх акредитацій було вказано на необхідність на вдосконалення навчально-методичного
забезпечення дисципліни, на необхідність впровадження програми комп’ютеризації з ширшим впровадженням
навчальних комп’ютерних програм. Експертами було виявлено, що на даний момент навчально-методичне
забезпечення ОП надано на високому рівні. Використання новітніх технологій, що використовуються в туризмі
включено в ОП, що підтвердили здобувачі вищої освіти під час інтерв’ювання. При кафедрі функціонує навчально-
виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”.

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

Експертами було зазначено, що в ЛНУ ім. І.Франка сформована чітка система культури якості вищої освіти, яка
сприяє постійному розвитку освітньо-професійної програми та освітньої діяльності і регламентується Положенням
про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Втілення політики із забезпечення якості ОП у моделі системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wpcontent/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf). Процедура забезпечення
звітності, контролю та моніторингу показників із забезпечення якості вищої освіти здійснюється в ієрархічній
послідовності, що було підтверджено та деталізовано в процесі інтерв’ювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильними сторонами освітньо-професійної програми у контексті Критерію 8 є: залучення роботодавців та
здобувачів вищої освіти та акумулювання їх пропозицій щодо майбутнього вдосконалення ОП; у ЛНУ ім. І.Франка
розроблена і функціонує система внутрішніх положень, яка чітко регламентує внутрішнє забезпечення якості
освітньо-професійної програми; існування бази випускників та постійний моніторинг працевлаштування
випускників ЗВО.

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

Слабкими сторонами освітньо-професійної програми у контексті Критерію 8 є: відсутні посилання на результати
опитувань здобувачів щодо перегляду ОП, тож немає можливості відслідковувати зміни ОП в контексті результатів
опитування, окрім іншого, необхідно переглянути можливість фіксації побажань та пропозицій студентів та
стейкґолдерів через додаткову форму.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма відповідає якісним характеристикам за підкритеріям 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 та 8.7. До того ж, підкритерій
8.1, 8.2. також можна враховувати як задовільний, враховуючи контекст, та вагу кожного підкрітерію ОП та освітня
діяльність загалом відповідають Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Зазначено, що права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЛНУ ім. І.Франка, основні внутрішні
нормативно-правові акти, знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). На офіційному веб-сайті достатньо
інформації про ОП, та освітні компоненти (https://geography.lnu.edu.ua/department/turyzmu) Під час спілкування зі
здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками було виявлено що правила і процедури є
доступними та дотримуються під час реалізації ОП.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Було зазначено, що з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін проект ОП розміщений на
сайті факультету за посиланням (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/tourism). Окрім іншого, під час
інерв’ю з стекхолдерами та студентами, було виявлено, що спілкування відбувається в тому числі через інші
комунікаційні канали (месенджери, соц. мережі тощо).

Сторінка 18



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

Під час спілкування з стейкґолдерами було виявлено, що інформація щодо освітньо-професійної програми наведена
на офіційному веб-сайті є точною, коректною та зрозумілою для стейкґолдерів. Зазначена інформація в повному
обсязі задовольняє вимогу поінформованості щодо вступу на обрану програму, цілей, очікуваних результатів та
освітніх компонентів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OPP-tour-bachelor-2016-1.pdf)

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильними сторонами освітньо-професійної програми у контексті Критерію 9 є: в ЛНУ ім. І.Франка здійснюється на
належному рівні робота щодо забезпечення публічності інформації, пов’язаної з організацією освітнього процесу;
постійне оновлення веб-сайту ЛНУ ім. І.Франка; своєчасне оприлюднення на веб-сайті інформації щодо освітньо-
професійної програми.

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

Відсутні

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітньо-професійна програма у контексті Критерію 9 відповідає вимогам. ЛНУ ім. І.Франка розроблено та
затверджено норми та правила, які визначають права, обов'язки всіх учасників освітнього процесу. Інформація про
ОП оприлюднена в повному обсязі.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

ЛНУ ім. І.Франка знаходиться в м. Львів, яке є міцним туристським середовищем, але водночас воно має великі
потреби в оновленні сервісу у сфері послуг, що також можна розглядати як перспективність для розвитку ОП.
Особливістю ОП є акцент на отримання знань та вмінь щодо розвитку туризму на Львівщині із пошуком нових
можливостей туристської ресурсної бази та побажань роботодавців. Спілкування із викладачами, студентами та
роботодавцями підтверджує їх лояльність та налаштованість на співпрацю і розвиток ЛНУ ім. І.Франка, та
можливість і бажання розвитку ОП. Загальна організаційна, матеріально-технічна та соціальна інфраструктура
також відповідає вимогам для розвитку ОП. Під час інтерв’ю з гарантом ОП було гарантом зазначено, що активно
проводяться заходи для підготовки до набору наступного року - активна профорієнтаційна робота. Зустріч зі
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студентами підтвердила їх бажання продовжити навчання на ОП «Туризм» за магістерською ОП. Інтерв’ю
експертної групи із керівництвом та викладачами підтвердило наміри щодо розвитку ОП, та приділення
поширенню мовної підготовки в навчанні.

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 A

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Меліх Олена Олександрівна

Члени експертної групи

Тарасюк Галина Миколаївна
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Касенкова Катерина Віталіївна

Сторінка 22


