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1. Призначення звіту 

 

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої 

програми (ОП), що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти. 

 

Акредитація ОП є процедурою зовнішнього забезпечення якості, основною метою якої є 

отримання достовірної інформації про якість освіти за певною ОП, а також надання порад із її 

удосконалення. Процедура акредитації передбачає самооцінювання ОП, її оцінювання 

експертною групою, включаючи відвідування ЗВО, та прийняття рішення щодо акредитації 

Національним агентством. 

 

Процедура акредитації проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/3385. Для обґрунтування аналізу та 

розуміння змісту критеріїв експерти також ураховують затверджені Національним 

агентством інструктивні документи. 

 

Цей звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є 

систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості ОП. Звіт 

призначений як безпосередньо для ЗВО, так і для широкої громадськості. Він є публічним 

документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і ЗВО. Він також є 

підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним 

агентством. 

 



 

2. 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: 

 

☐ наявні 

 

☐ виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

☐ відмова ЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на 

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

експертної групи, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили 

проведення акредитаційної експертизи; 

 

☐ встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу вищої 

освіти достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не 

здійснюється. 

 

☐ відсутні 

 

Обґрунтування (не більше 3000 символів) 

Під час роботи експертної групи в Львівському національному університеті ім. Івана 

Франка (ЛНУ)  недостовірних відомостей у поданих для акредитації документах виявлено 

не було. ЗВО сприяло продуктивній роботі експертної групи згідно затвердженої 

програми. Експертній групі були надані для ознайомлення всі необхідні документи, що 

підтверджують дані звіту ЗВО про самооцінювання та є доказовою базою для 

обґрунтування висновків експертної групи. Всі зустрічі в ЗВО були організовані  згідно 

затвердженої програми виїзду експертної групи. Освітній процес за ОП Менеджмент  

соціокультурної діяльності здійснюється згідно з Законом України “Про вищу освіту” та 

Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка (№0-65 від 21.06.2018 

р.) на достатньо високому рівні та спрямований на пошук напрямків удосконалення з 

урахуванням потреб ринку та вимог різних груп стейкхолдерів 

 

 

 



 

3. Резюме 

 

У цьому розділі експерти викладають свої загальні враження про ОП, найголовніші висновки 

щодо відповідності Критеріям акредитації, підсумок сильних сторін та позитивних 

практик, а також слабких сторін програми і рекомендацій з їх удосконалення. Резюме має у 

конденсованому вигляді відображати зміст звіту; читач повинен бути спроможним 

зрозуміти загальні висновки експертної групи, прочитавши цей розділ. 

 

 

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям: 

 

Загальне враження від ОП Менеджмент соціокультурної діяльності є достатньо 

позитивним, не було доказів про фіктивність освітнього процесу, усі необхідні 

підтвердження було надано, звіт самоаналізу повністю відповідає дійсності, взагалі за 

основними критеріями ОП відповідає вимогам, визначені цілі та стратегія ЗВО 

відповідають цілям на результатам ОП, при розробці ОП було використано передові 

практики вітчизняних та закордонних ЗВО, структура та зміст ОП чітко визначені, усі 

стейкхолдери мають можливість приймати участь у створенні та оновленні ОП, є 

академічна мобільність, існують процедури визнання результатів навчання, здобутих як в 

вітчизняних, так й в іноземних ЗВО, розроблено проект положення про неформальну 

освіту, якій знаходиться на обговоренні в ЗВО, навчання та викладання за ОП  

проводиться на належному рівні, визначені в рамках ОП контрольні заходи є адекватними 

навчальним дисциплінам та цілям ОП, здобувачі ОП відзначили доступність, своєчасність 

та зрозумілість критеріїв оцінювання результатів ОП. Кадрове забезпечення за ОП 

відповідає вимогам, науково-педагогічний персонал займається підвищенням кваліфікації 

та працює над самовдосконаленням, матеріально-технічна база забезпечення ОП на 

належному рівні, існує добре налагоджена система внутрішнього забезпечення якості 

освіти. Але, можна відзначити недостатній рівень залучення здобувачів до проведення 

рекламної компанії для абітурієнтів, дуже низькій рівень профорієнтаційної роботи,  але в 

ЗВО створено центр маркетингу, який активно залучено до проведення набору на 2020 рік 

за ОП, та яким розроблено план заходів для цього.  

 

 

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик: 

ОП є унікальною, дає можливості здобувачам отримати фахову освіту в унікальному 

соціокультурному середовищі, враховуючи особливості   м. Львова та Львівського регіону. 

ОП є студентоцентрованою та практикоорієнтованою, дає можливості для розкриття 

індивідуальних особливостей та здібностей кожного студента.  

Є матеріально-технічне забезпечення ОП, достатній рівень професіоналізму викладачів 

та групи забезпечення ОП, освітнє  середовище сприяє розвитку здобувачів, існуюча 

система академічної мобільності є чіткою та зрозумілою, в ОП впроваджено досвід 

закордонних ЗВО з подібними ОП, на високому рівні організовано існуючу систему 

внутрішнього забезпечення якості ОП. Структура та зміст освітньої програми є 

цікавими, інноваційними та відповідають тенденціям сучасного ринку праці.  

В групі забезпечення ОП є практикуючі викладачі, відомі діячі культури та мистецтва, які 

на постійній основі проводять заняття та майстер-класи для здобувачів вищої освіти. 

В умовах унікального соціокультурного простору Львова до навчального процесу 



систематично залучаються відомі випускники факультету культури та мистецтв, 

фахівці-практики та провідні експерти галузі культури. Викладачі випускової кафедри 

запрошуються для викладання в університети Європи та Америки, що свідчить про їх 

високий рівень фахової компетентності та сприяє їхньому професійному зростанню. 

Випускова кафедра має велику кількість угод з роботодавцями, що свідчить про попит на 

ринку праці на фахівців даної спеціальності. 

 

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення 

Найбільшою проблемою  ОП є незначна кількість здобувачів ОП на 2-му курсі (4 особи) та 

відсутність здобувачів на першому, це пов’язано як  об’єктивними причинами – зниження 

кількості абітурієнтів, близькість кордону та висока конкуренція з боку іноземних ЗВО, 

так й суб’єктивними – недостатня рекламна кампанія для ОП, в рекламних матеріалах не 

було чітко визначено унікальність ОП, здобувачі ОП не брали участь у профорієнтаційній 

роботі. Крім того, доцільним було б оголосити набір й на заочну форму навчання за даною 

ОП.  Як слабку сторону програми можна відзначити недостатню участь роботодавців 

при оновленні ОП, хоча роботодавці активно залучаються до ОП та мають 

зацікавленість та попит на випускників ОП.    

 



 

4. 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 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час роботи експертної групи в ЛНУ ім. І. Франка було встановлено, що ОП має чітко 

визначені цілі, які відповідають загальній стратегії та місії ЗВО (http://www.lnu.edu.ua/ 

wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).  Метою створення ОП є підготовка фахівців 

для сфери менеджменту соціокультурної діяльності для забезпечення кадрами 

зростаючого ринку праці у галузі культури та мистецтва, що узгоджується зі 

стратегічною ціллю ЗВО - створення сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури з урахуванням особливостей Львівського регіону. Особливістю ОП є її 

спрямування на забезпечення високої художньої естетичної культури, формування 

естетичних потреб і почуттів та сприяння повноцінному розвитку молоді. 

 

 

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкґолдерів).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час зустрічей зі стейкхолдерами  було визначено, що вони мають можливість 

впливати на формування цілей та програмних результатів навчання. Зокрема, 

представники студентського самоврядування, які є членами Вченої ради факультету 

культури та мистецтв, мають право приймати участь в обговоренні та надані 

пропозицій щодо змісту та структурних елементів ОП. Наприклад, у 2019 році за участю 

студентів було внесені зміни до варіативної частини НП, затвердженого наказом 

ректора  від 26.06.2019 р.  Визначено, що врахування позицій і потреб стейкхолдерів 

задокументовано договорами про співпрацю (з КЗ ЛОР “Львівський обласний центр 

народної творчості і культурно-освітньої роботи” (від 08.10.2019 р.); з Центром 

творчості дітей та юнацтва Галичини (№ 013 від 08.10.2019 р.); з Галереєю сучасного 

мистецтва “Зелена канапа” (№14 від 15.10.2019 р.); з ТзВО “Агенція Персона Грата” (№ 

015 від 22.10.2019 р.) та іншими. Під час зустрічі  з роботодавцями було підтверджено, 

що отримані під час навчання компетентності студентів є достатніми для виконання 

ними своїх професійних обов'язків, які відповідають спеціальності.  

 

 

 

 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf


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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертами визначено, що при розробці ОП було враховано тенденції розвитку 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності з урахуванням особливостей 

регіону, а також досвіду провідних вітчизняних та іноземних закладів ЗВО, зокрема: 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ), Львівська національна 

академія мистецтв, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (Івано-

Франківськ) та інші, Український вільний університет в Мюнхені (Німеччина), Ряшівський 

університет, Жешувський університет, Краківський економічний університет (Польща). 

Крім того здійснюється моніторинг ринку праці, врахування результатів яких дозволяє 

вносити зміни до ОП та постійно підвищувати конкурентоспроможність здобувачів, що 

підтверджується результатами опитування здобувачів та роботодавців, які було 

проведено в ЛНУ у травні та жовтні 2019 р. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На момент запровадження ОП у 2018 році стандарт вищої освіти за спеціальністю 028 

Менеджмент соціокультурної діяльності був відсутній, але експертною групою було 

встановлено, що основні програмні результати навчання відповідають вимогам 

Національної рамки кваліфікації для 8 кваліфікаційного рівня магістра, спрямовані на 

формування здатності особи розв'язувати складні задачі і проблеми у відповідній галузі 

професійної діяльності. Результати навчання відповідають вимогам проекту стандарту 

вищої освіти за даною спеціальністю. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 1 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1: 

Унікальність ОП, яка спрямована на підготовку менеджерів соціокультурної діяльності, 

що має стратегічне значення для Львівського регіону; 

практична спрямованість ОП та особистісно орієнтований підхід до навчання здобувачів 

за ОП;  

врахування досвіду кращих вітчизняних та іноземних практик при розробці ОП. 

 

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

Недостатньо чітко визначено унікальність ОП в рекламних матеріалах та на сайті 

факультету та ЗВО, що частково пояснює проблеми з відсутністю набору здобувачів на 

ОП у 2019 році.  

Доцільно активізувати рекламну кампанію та конкретизувати унікальність ОП для 

абітурієнтів з урахуванням пропозицій стейкхолдерів і сучасних тенденцій ринку праці, що 

підвищить привабливість ОП для потенційних абітурієнтів. 



 

 

Рівень відповідності Критерію 1: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію з недоліками, що не є суттєвими 

 

 



 

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) 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо 

навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти за спеціальністю 028 

Менеджмент соціокультурної діяльності та відповідає  проекту стандарту вищої освіти. 

Загальний обсяг ОП 90 кредитів, в т.ч. 66 кредитів (73 % від обсягу ОП) – освітня 

компонента, спрямована на формування компетентностей, визначених проектом 

стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти. 24 кредити 

(27 % від обсягу ОП) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти. 

 

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої 

програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти 

заявлених цілей та програмних результатів навчання. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час виїзної експертизи  було з'ясовано, що ОП має чітку структуру в контексті 

загального часу навантаження за семестрами, має систему поділу освітніх компонентів 

за змістовними блоками. Освітні компоненти, які включено до ОП, складають логічну 

взаємопов'язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та 

програмних результатів навчання. Але доцільно ретельно проаналізувати та переглянути 

матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та матрицю 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП. Оскільки 

програмний результат навчання має бути більш реалістично розподілений за змістом ОП. 

 

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 

(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зміст ОП відповідає предметній області 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

другого магістерського освітнього рівня, характеризується вдалим поєднанням дисциплін, 

що формують менеджерські компетенції, та знань і вмінь в сфері соціокультурної 

діяльності з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ринку праці.  

Як передову практику можна відзначити спрямування ОП на практичну складову. 

Зокрема, за результатами зустрічі зі здобувачами було визначено використання в рамках 

ОП кейс-методів, ділових ігор, виконання індивідуальних завдань (наприклад, організація 

виставки невідомого художника) та ін. 

 

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. 



 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір, 

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством, 

відображено в навчальному плані ОП та закріплено у Положенні про організацію 

освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка (протокол Вченої ради  №50/5 від 31.05.2018 р. та 

введенного в дію Наказом ректора № 65 від 21.06.2018) URL:http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та реалізується згідно з Тимчасовим 

положенням Про порядок  забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін 

у ЛНУ ім. І. Франка та змін до цього положення (витяг з протоколу №77/11 засідання 

Вченої ради від 27.11.2019 р.). Як позитивний досвід можна відзначити існуючу систему 

вільного вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін на рівні бакалавра (вибір 

здійснюється через АСУ Деканат вільно, прозоро, з великої кількості дисциплін різних 

факультетів та освітніх програм, що підтверджено в результаті зустрічей зі 

здобувачами, студентським активом, науково-педагогічними працівниками та 

адміністративним персоналом університету). Але існуюча система вибору дисциплін для 

магістрів має певні обмеження, зокрема існує модель вибору на основі блоків дисциплін. 

Разом з тим членам експертної групи було надано для ознайомлення зміни до Тимчасового 

положення про порядок забезпечення студентами вільного вибору навчальних дисциплін 

ЛНУ, які передбачають студентам другого магістерського рівня освіти впровадити 

систему аналогічну тій, яка існує для першого бакалаврського рівня освіти.  

Експертній групі було надано результати моніторингу щодо ставлення студентів 

університету до вільного вибору навчальних дисциплін проведеного в травні 2019 року за 

результатами якого визначено, що студенти мають можливість вільного вибору та 

формування індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачів даної ОП було поінформовані 

про можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, але у них не було 

необхідності нею скористатися. 

 

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 

діяльності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертам було надано докази, що ОП передбачає два види практики: педагогічна та 

виробнича, загальною кількістю 12 кредитів. Педагогічна практика націлена на 

формування компетентностей пов'язаних з можливістю подальшої викладацької 

діяльності в закладах культури та мистецтва. Під час зустрічі зі здобувачами було 

підтверджено їх розуміння та необхідність такого виду практики. Виробнича практика 

проводиться у відповідності до договорів на проведення практик: Договір з Національним 

академічним українським драматичним театром ім. М. Заньковецької (2017 р.), Договір з 

Вінницьким молодіжним центром “Квадрат” від 18.06.2018 р., Договір з Дубенською 

міською радою (2018 р.), Договір з Позашкільним навчальним закладом “Центр дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради” (2019 р.), Договір з 

Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2019 р.), 

Договір з Відділом культури Міжгірської районної державної адміністрації (2019 р.) 

Здобувачі ОП підтвердили проходження обох видів практики, зокрема виробнича 

практика була в Національному академічному українському драматичному театрі                    

ім. М. Заньковецької. 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf


 

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 

skills), що відповідають заявленим цілям. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В рамках ОП здобувачі мають можливість набуття соціальних навичок (soft skills). 

Зокрема, в процесі вивчення таких дисциплін як “Педагогіка вищої школи”, “Корпоративна 

культура соціокультурної діяльності” та ін. В якості позитивної практики набуття soft 

skills можна зазначити активну участь студентського відділу ЛНУ в реалізації програм 

соціального захисту здобувачів вищої освіти та осіб з особливими потребами.  Під час 

зустрічі зі студентським активом та студентським відділом ЛНУ визначено, що 

здобувачі ОП залучені до соціальних проектів, зокрема студенти факультету та ОП 

мають обов'язки чергувати на гарячій лінії щодо корупційних та інших правопорушень  

згідно встановленого графіку. Крім того під час зустрічі зі здобувачами було встановлено, 

що навчальна програма передбачає отримання ними знань та вмінь щодо комунікації, 

вміння брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, креативності. 

Наприклад, участь в організації соціальних проектів, комунікація  з іноземними 

студентами, які були запрошені в ЛНУ. Здобувачі та викладачі ОП відвідували виставку 

“Ангели” з тренінгом та майстер-класом куратора та автора проекту Павла Гудімова. 

Здобувачі ОП під керівництво доцента Дядюх Н.Й. прослухали 3 лекції Ольги Луковської, 

заступника директора Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького на 

тему “Тренди сучасного мистецтва”. Аналіз ОП дозволяє стверджувати, що вона 

спрямована на набуття здобувачами вищої освіти таких соціальних навичок (soft skills) як: 

соціальна відповідальність,  комунікативність, креативність, лідерство, вміння 

розв`язувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, логічно і критично 

мислити, самостійно приймати рішення. Ці навички відповідають спрямуванню 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. 

 

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

наявності). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Професійний стандарт не передбачений, але зміст освітньої програми в достатній мірі 

враховує вимоги проекту стандарту. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час візиту та зустрічей зі здобувачами було надано докази, що співвідношення 

фактичного навантаження здобувачів та обсягу самостійної роботи не є надмірним та 

реалістично відображає можливості здобувачів виконувати поставлені завдання у 

відповідності з цілями та програмними результатами навчаннями.  

В ЛНУ два рази на рік (травень, жовтень 2019 р.) проводиться моніторинг рівня 

задоволеності студентів освітнім процесом 



 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Дуальна форма освіти в Львівському національному університеті ім. І. Франка за даною 

ОП не реалізується.  

 

Загальний аналіз щодо Критерію 2 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2: 

Високий рівень можливості отримання навичок soft skills за рахунок практичної складової 

ОП та активної роботи студентського самоврядування;  

прозора та доступна процедура вибору здобувачами вибіркових дисциплін та формування 

індивідуальної траєкторії навчання студентів; 

 наявність силабусів в рамках ОП. 

 

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

Рекомендується впровадити елементи дуальної освіти в рамках ОП, оскільки існує велика 

зацікавленість роботодавців та готовність їх до співпраці зі здобувачами;  

доцільно ретельно проаналізувати та переглянути матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних результатів 

навчання відповідними компонентами ОП. Оскільки програмний результат навчання має 

більш реалістично бути розподілений за змістом ОП. 

Необхідно передбачити курсовий проект (роботу) з однієї з профільних дисциплін НП  

(наприклад, з дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності»), що значно краще 

сприятиме досягненню цілей та програмних результатів навчання. 

 

Рівень відповідності Критерію 2: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію 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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертною групою було отримано докази, що правила прийому на ОП є чіткими та 

зрозумілими, були оприлюднені на сайті ЗВО та факультету культури і мистецтв, але 

можна відзначити, що при вступні у 2019 році було надано можливість вступу 

випускників бакалаврату на другий магістерський рівень ОП 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності на базі спеціальностей “Культурологія”, “Історія”, 

“Філологія” (URL:http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-add-04.pdf).  
Зустріч зі студентами молодших курсів бакалаврату показала, що студенти розуміють 

правила прийому. Інформація для вступників магістерської програми ОП міститься в 

Правилах прийому ЛНУ 

 

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

освітньої програми.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила прийому на ОП враховують особливості самої програми та передбачають 

проведення вступних іспитів для здобувачів з дипломами за спеціальностями 

“Культорологія”, “Історія”, “Філологія”: єдиний іспит з іноземної мови та фахове 

випробування у вигляді співбесіди, а  для абітурієнтів з інших спеціальностей ще 

додаткове фахове випробування у вигляді тестування. Програми вступних іспитів для 

отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент  соціокультурної 

діяльності опубліковано на офіційному сайті ЛНУ (URL: http://admission.lnu.edu.ua/for-

undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/). Ця інформація також була 

підтверджена під час зустрічі зі здобувачами, науково-педагогічними працівниками, 

гарантом та студентським активом. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання в Положенні про 

Приймальну комісію ЛНУ (URL: http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/reg-admission-

board-2018/), Правилах прийому до ЛНУ  у 2019 році (URL: http://admission.lnu.edu.ua/guide/ 

guidelines-for-admission-2019/), Положенні про академічну мобільність ЛНУ (URL : 

http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/), 

Положенні про організацію освітнього процесу в ЛНУ (протокол Вченої ради  №50/5 від 

31.05.2018 р. та введенного в дію Наказом ректора № 65 від 21.06.2018 р.)                              

http://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-add-04.pdf
http://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/
http://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/
http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/reg-admission-board-2018/
http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/reg-admission-board-2018/
http://admission.lnu.edu.ua/guide/%20guidelines-for-admission-2019/
http://admission.lnu.edu.ua/guide/%20guidelines-for-admission-2019/
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/


(URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Під час 

роботи експертної групи було отримано докази дієвості визнання результатів навчання 

здобутих в інших ЗВО, в тому числі іноземних, що було підтверджено на зустрічах зі 

студентським активом, міжнародним відділом та адміністративним персоналом. Згідно 

з Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників 

академічної мобільності у ЛНУ здобувачі ВО мають право на перезарахування 

результатів навчання в інших навчальних закладах та формування індивідуальної 

освітньої  траєкторії навчання. Правила є чіткими, зрозумілими, що підтверджено під час 

зустрічей. У здобувачів ОП не було потреби у перезарахуванні результатів навчання, 

оскільки кількість студентів обмежена 4 особами на другому курсі ОП. 
 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ та  Правилах прийому до ЛНУ  у 

2019 році визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не 

передбачено. Однак, в ЛНУ знаходиться на обговоренні Тимчасовий порядок визначення 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті,, попередньо 

розглянутий на Вченій раді університету 27.11.2019 р., який передбачає можливість 

визнання результатів навчання, отриманих за даними формами освіти. Здобувачі вищої 

освіти навели приклади заохочення їх викладачами випускової кафедри щодо проходження 

додаткової неформальної освіти в межах окремих дисциплін ОП, наприклад “Тренди 

сучасного мистецтва”. 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 3 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3: 

Основні  положення та правила, що регламентують доступ до освітніх програм та 

визнання результатів навчання є доступними, прозорими та зрозумілими, враховують 

особливості ОП; 

існує Положення про академічну мобільність ЛНУ, яке дозволяє враховувати результати 

навчання в інших ЗВО, в тому числі іноземних; 

враховуючи сучасні вимоги ЛНУ намагається активно впроваджувати елементи 

неформальної освіти у навчанні, зокрема розроблено Тимчасовий порядок визначення 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, попередньо 

розглянутий на Вченій раді університету 27.11.2019 р; 

для вдосконалення системи набору та поліпшення ситуації з вступом до ОП в ЛНУ 

створено Центр маркетингу та розвитку (Положення про Центр затверджено Вченою 

радою, протокол №73/9 від 04.09.2019 р. та введено в дію наказом ректора №0-112 від 

04.09.2019 р.), якій займається моніторингом та вивчає попит на ОП. 

 

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

Відсутність набору на ОП у 2019 році, що частково пояснюється обмеженими 

можливостями вступу на ОП бажаючих з інших спеціальностей, а частково низьким 

рівнем поінформованості потенційних здобувачів про унікальність та особливості нової 

ОП Менеджмент соціокультурної діяльності, що реалізується в ЛНУ.  

Рекомендується ввести зміни до Правил прийому до ЛНУ на 2020 рік, зокрема зняти 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf


обмеження перехресного вступу для випускників інших спеціальностей;  

доцільно впроваджувати академічну мобільність для здобувачів ОП та надавати 

можливість стажування в іноземних ЗВО. 

 

Рівень відповідності Критерію 3: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію з недоліками, що не є суттєвими. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній 

програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам 

студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертам було надано докази, що в рамках ОП форми та методи  навчання  і викладання 

сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання, 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та враховують принципи 

академічної свободи. В ЛНУ впроваджена академічна свобода, яка передбачає розвиток 

людського мислення через критичне ставлення. Під час спілкування зі здобувачами, 

студентським відділом та студентським активом було підтверджено можливість 

студентів висловлювати власну думку, в рамках ОП здобувачі підтвердили проведення 

обговорень, фокус-груп, дискусій. Студентоцентрованість підтверджується можливістю 

студентів приймати участь у всіх заходах університету та факультету, впливати на 

розробку ОП, вибору дисциплін та ін. В травні 2019 року Центром моніторингу ЛНУ було 

проведено опитування студентів з метою задоволеності студентів на освітніх програмах 

через гугл-форму. Опитування було пілотним проектом, яке дозволило визначити основні 

індикатори для покращення елементів освітнього процесу: методи проведення навчальних 

занять, структура навчальних дисциплін, форми поточного контролю знань студентів, 

можливість спілкування з викладачами, професійна компетентність, проведення практик. 

Рівень задоволеності студентів за вказаними критеріями становить більше 50%. 

 

 

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). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

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. Силлабуси і програми навчальних дисциплін ОП 

розміщені на cайті кафедри філософії мистецтв  (URL: http://kultart.lnu.edu.ua/department/ 

filosofiji-mystetstv). Експерти отримали докази під час зустрічей зі здобувачами, що 

інформація є доступною, зрозумілою, своєчасною. Студенти поінформовані про цілі, зміст 

та результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої 

програми. 

 

http://kultart.lnu.edu.ua/department/%20filosofiji-mystetstv
http://kultart.lnu.edu.ua/department/%20filosofiji-mystetstv


 

 

 

 

 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час підготовки за ОП активно використовується поєднання навчання і досліджень, 

проводяться студентські наукові конференції, функціонує науковий гурток “Діалог”, 

студенти готують статті та тези доповідей, активно залучені до наукової роботи. 

Доказами є наявність Збірника студентських наукових праць “Культурно-мистецькі 

ескізи”, випуск 1, 2019 рік, де розміщені статті здобувачів другого року навчання за ОП 

Марії Жолинської “Дослідження міста у соціокультурному дискурсі”, Копотілової 

Катерини “Режисери сучасного українського кіно”, Юлії Пиж “Герої: дефініція-образу”,  

Підгорної Ганни “Психологія творчості у дошкільному викладанні”. 30 вересня -                             

2 жовтня на факультеті культури та мистецтв кафедрою філософії мистецтв було 

проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Семіосфера культури в просторі 

сучасності”, а 28 листопада 2019 року експерти були присутні на першій Всеукраїнській 

студентській конференції “Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і 

тенденції розвитку”. 

 

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст 

освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Викладачі, які задіяні у ОП активно займаються оновленням змісту програми та 

враховують тенденції розвитку як ринку праці так і спеціальності, активно 

співпрацюють з іноземними ЗВО, зокрема, Максимчук М.В. проходив стажування в 

Інституті економіки в Кракові 17.06-17.07.2019 р. за результатами якого було оновлено 

навчальну дисципліну “Інституціональна підтримка культурних кластерів”.                        

Белінська Л.С. активно співпрацює та викладає в Українському вільному університеті в 

Мюнхені, проходила стажування у США в 2019 році та активно впроваджує нові знання у 

дисципліни “Дослідження культури української діаспори” та “Корпоративна культура 

соціокультурної діяльності”, що було підтверджено на зустрічі зі здобувачами та 

науково-педагогічним персоналом.   

 

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

закладу вищої освіти. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В рамках ОП кафедра активно займається співпрацею з іноземними ЗВО, зокрема два 

викладачі кафедри, які викладають на освітній програмі Белінська Л.С. та Козаренко О.В. 

є викладачами Українського вільного університету в Мюнхені (Німеччина). Викладачі 

кафедри філософії мистецтв з залученням студентів та у співпраці з Ряшівським 

університетом (Польща) підготували 4 збірника Львівсько-Ряшівських зошитів у 2018-

2019 роках. Зустрічі зі здобувачами, науково-педагогічним персоналом та міжнародним 

відділом підтвердили цю інформацію.   

 

 



 

 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 4 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4: 

В ЛНУ чітко виражений студентоцентрований підхід в навчанні за ОП, який 

підтверджується як результатом проведеного в університеті моніторингу, так і під час 

зустрічі зі здобувачами вищої освіти та студентським активом. Студенти залучені до 

наукових досліджень, активно співпрацюють в рамках ОП з іноземними ЗВО.  

 

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

За результатами проведеного в ЛНУ опитування здобувачів було виявлено, що рівень 

задоволеності студентів за критеріями - методи проведення навчальних занять, 

структура навчальних дисциплін, форми поточного контролю знань студентів, 

можливість спілкування з викладачами, професійна компетентність, проведення практик. 

становить більше 50%, але не виключає необхідності вдосконалення навчання і викладання 

за ОП.  

 

Рівень відповідності Критерію 4: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію з недоліками, що не є суттєвими. 

 



 

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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання за ОП 

передбачені Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ та робочими 

програмами навчальних дисциплін даної ОП. Крім того критерії оцінювання доводяться 

до здобувачів вищої освіти через компоненти ОП – робочі програми навчальних 

дисциплін розміщені на сайті кафедри філософі ї мистецтв (URL: 
http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv), а також викладачем на першому 

занятті. Під час зустрічей експертної групи зі здобувачами вищої освіти за даною ОП 

та студентським активом ЛНУ було встановлено, що вони розуміють зміст форм 

контрольних заходів, що передбачені робочими програмами з навчальних дисциплін і за 

ОП та критерії оцінювання результатів їх навчання. Здобувачами вищої освіти за ОП 

було чітко розкрито зміст та необхідність таких форм контрольних заходів як усний 

та письмовий іспит, залік, захист кваліфікаційної роботи. 

        

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

наявності).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Cтандарт вищої освіти за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

відсутній, але навчальні та робочі плани за ОП враховують проект стандарту вищої 

освіти. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам проекту 

стандарту вищої освіти: за дисциплінами, які мають теоретичне спрямування, 

передбачено іспити, а практикоорієнтовані дисципліни завершуються заліком; підсумкова 

атестація передбачена у формі захисту кваліфікаційної роботи. 
 

 

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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила проведення контрольних заходів визначені робочими програмами навчальних 

дисциплін за ОП, що розміщені на сайті кафедри філософії та мистецтва є чіткими та 

зрозумілими. Для запобігання та врегулювання конфліктів інтересів діє Комісія з етики 

та професійної діяльності Вченої ради ЛНУ (URL: http://council.lnu.edu.ua/committees/ 

ethics_commitee/). Сама процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

передбачена Положенням про екзаменаційну комісію у ЛНУ (п. 7 URL: http://www.lnu.edu. 

http://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv
http://council.lnu.edu.ua/committees/%20ethics_commitee/
http://council.lnu.edu.ua/committees/%20ethics_commitee/


ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_examining_board.pdf) та Положенням про забезпечення 

академічної доброчесності у ЛНУ (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/ 

06/reg_academic_virtue.pdf). Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти за ОП та 

науково-педагогічними працівниками експертною групою було з’ясовано, що вони 

ознайомлені з існуючими в ЛНУ процедурами запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, але конфліктів пов’язаних з проведенням контрольних заходів, у тому числі 

випадків необ’єктивності екзаменатора не було. 

 

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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертною групою було встановлено, що у ЗВО активно впроваджується політика 

академічної доброчесності. На сайті ЛНУ розміщено Положення про забезпечення 

академічної доброчесності в ЛНУ ім. І. Франка (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/ 

uploads/2019/ 06/reg_academic_virtue.pdf) . Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти 

за ОП та студентським активом експертами було з’ясовано, що студенти ознайомлені із 

зазначеним документом, а Центр забезпечення якості освіти ЛНУ, підтримує процедури, 

що забезпечують принципи академічної доброчесності (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf) Здобувачі вищої освіти за ОП 

підтвердили, що їх роботи перевіряють на плагіат, зокрема вже розпочато перевірку 

кваліфікаційних робіт. Експертам для ознайомлення було надано Витяг із протоколу                

№ 75/11 засідання Вченої ради ЛНУ від 27.11.2019 р, відповідно до якого Вчена рада ЛНУ 

ухвалила забезпечити розробку рекомендацій щодо критеріїв унікальності кваліфікаційних 

робіт для здобуття ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр», а завідуючим кафедр, деканам 

факультетів забезпечити організацію передачі кваліфікаційних робіт для перевірки їх на 

плагіат. Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП 

використовується система перевірки на плагіат Unicheck, доступ до якої є у Науковій 

бібліотеці ЛНУ. Разом з тим керівництво ЗВО активно працює у напрямку підписання 

договорів з компаніями, що забезпечують доступ до програм для перевірки робіт на 

плагіат. Оскільки навчальна програма за даною ОП для другого магістерського рівня 

освіти не передбачає написання курсової роботи, а випуск магістрів за ОП у 2019 році 

буде вперше. отримати письмові докази перевірки робіт здобувачів на плагіат у експертів 

не було можливості.  

 

Загальний аналіз щодо Критерію 5  

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5:  

Форми підсумкових і поточних контрольних заходів дозволяють комплексно оцінити 

результати навчання здобувачів вищої освіти та є зрозумілими для останніх;  

чітка та зрозуміла процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

 

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

Існує необхідність вдосконалення практичної реалізації процедури академічної 

доброчесності для другого магістерського рівня за ОП. 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/%2006/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/%2006/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/%20uploads/2019/%2006/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/%20uploads/2019/%2006/reg_academic_virtue.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf


 
 
 
Рівень відповідності Критерію 5:  

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 
Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в 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.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Аналіз таблиці 2 звіту про самоаналіз та переліку публікацій викладачів, які 

забезпечують реалізацію ОП, дозволив встановити, що їх академічна та професійна 

кваліфікація забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів 

навчання. Освітню програму 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, яка має 

міжгалузевий характер, забезпечують висококваліфіковані викладачі з різних галузей 

наук: гарант програми проф. Максимчук М.В. – доктор економічних наук (08.10.05 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка); проф. Козаренко О.В. – доктор 

мистецтвознавства (026.01 – теорія та історія культури), заслужений діяч 

мистецтв України); доц. Белінська Л.С. – кандидат історичних наук, доктор 

філософії Українського Вільного Університету в Мюнхені; доц. Данилиха Н.Р. – 

кандидат історичних наук, доц. Дядюх-Богатько Н.Й. – кандидат 

мистецтвознавства; доц. Герасименко О.В. – кандидат економічних наук. Всі 

викладачі, які викладають на ОП відповідають не менше, ніж п’яти пунктам 

ліцензійних вимог, зазначених у п. 30 Ліцензійних умов впровадження освітньої 

діяльності згідно постанови КМУ «Ліцензійні умови» від 30.12.2015 р. № 1187,                     

(в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 347). Серед науково-педагогічних 

працівників, які викладають на ОП, 2 доктори наук та 4 кандидати наук, які мають 

відповідні наукові та методичні публікації, в тому числі, публікації, які включено до 

наукометричних баз, окрім Scopus, Web of Science Core Сollectionза.  
 

 

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Процедури конкурсного добору викладачів  у ЛНУ, чітко визначенні Статутом 

університету та Положенням про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/ 

uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний 

рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Кандидати на 

заміщення вакантних посад обов`язково проводять відкриті заняття в присутності як 

викладачів кафедри, так і студентського самоврядування. Позитивною є практика 

рейтингування викладацької діяльності згідно з Положенням про оцінювання роботи та 

визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (URL: 
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), що враховується при 

подальшому конкурсному відборі викладачів. У червні 2018 р. у конкурсі на заміщення 

посади доцента кафедри брала участь Данилиха Н. Р. (на 5 років), у червні 2019 р. – 

Белінська Л. С. (на 5 років). У травні 2020 р. планується оголошення конкурсу на 

заміщення 2-х посад професора кафедри філософії мистецтв. Оголошення про конкурс на 

вакантні посади, вимоги до кандидатів та їх документів, а також терміни проведення 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/%20uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/%20uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf


конкурсів згідно з законодавством,  оприлюднюються на сайті університету та в пресі. 

При конкурсному доборі викладачів також враховуються результати опитувань 

здобувачів вищої освіти, які проводяться щороку в університеті та містять, зокрема, 

питання щодо професіоналізму науково-педагогічного персоналу та їх викладацької 

майстерності. 
 

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

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зустріч з роботодавцями підтвердила інформацію ЛНУ ім. І. Франка щодо  їх активного 

залучення  до організації та реалізації освітнього процесу. Кафедрою філософії мистецтв 

укладено договори з Центром творчості дітей та юнацтва Галичини, Міським палацом 

культури ім. Гната Хоткевича, Львівським обласним центром народної творчості і 

культурно-освітньої роботи, Національним музеєм у Львові імені Андрія Шептицького, 

Агенцією «Персона грата», Галереєю сучасного мистецтва «Зелена канапа», Комунальним 

закладом культури «Львівський палац мистецтв», Телевізійним продюсерським центром 

«Кадрики». Доказами співпраці з роботодавцями слугують укладені до 2021 р. договори. 

Потенційними роботодавцями також є представники установ, де студенти проходять 

практику: Львівський драматичний національний театр ім. М. Заньковецької, 

Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Львівська міська 

рада (відділ культури та туризму). При цьому роботодавці залучаються до формування 

програми практики та пропозицій щодо вдосконалення ОП. Серед роботодавців є й 

випускники кафедри філософії мистецтва, які на зустрічі з експертами високо оцінили 

діяльність кафедри і рівень підготовки здобувачів ОП Менеджмент соціокультурної 

діяльності та висловили свою готовність в сприянні збільшенню практичної складової в 

навчальному процесі за даною ОП.  

 

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

галузі, представників роботодавців.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Кафедра філософії мистецтва, яка є випусковою для ОП Менеджмент соціокультурної 

діяльності,  очолює Заслужений діяч мистецтв, відомий український композитор, піаніст і 

музикознавець Олександр Козаренко, який викладає для здобувачів даної ОП філософію 

музики. На факультеті культури та мистецтва працюють і регулярно проводять 

майстер-класи інші відомі діячі культури та мистецтва. Відомі випускники факультету 

(URL: http://kultart.lnu.edu.ua/about/alumni) також систематично запрошуються до 

проведення занять. На громадських засадах до аудиторних занять залучаються й інші 

професіонали-практики та експерти. Здобувачі ОП прослухали лекцію з менеджменту 

виставкової діяльності куратора виставки «Ангели» Павла Гудімова  (URL: http://kultart. 

lnu.edu.ua/news/studenty-i-vykladachi-vidvidaly-vystavku-anhely), а також лекцію заступника 

директора Львівського палацу мистецтв, доктора мистецтвознавства Ольги Луковської. 

Здобувачі ОП  під час зустрічі з експертами особливе захоплення висловили лекціями 

директора Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка.  

 

 

 

 

http://kultart.lnu.edu.ua/about/alumni


5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у 

співпраці з іншими організаціями.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 

національного  університету ім. І. Франка (URL: http://ipodp.lnu.edu.ua/)  для викладачів  

проводяться постійно діючі сертифікаційні курси комп’ютерної та мовної підготовки 

(URL: http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources) із 

застосуванням елементів комутативних методів викладання. На базі організаційно-

методичного центру електронного навчання діють курси з підготовки викладачів до 

викладання електронних курсів (Положення про Організаційно-методичний центр 

електронного навчання URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-lear 

ning.pdf). Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів на основі 

стажування закордоном. Начальник міжнародного відділу університету на зустрічі з 

експертами підтвердила наявність планів стажування викладачів в межах реалізації 

міжнародних проектів. Зокрема, проф. Козаренко О.В. пройшов стажування у 

Ряшівському університеті (Польща) у 2017 р., доц. Белінська Л.С. стажувалася у тому ж 

університеті у 2016 р. Крім того, викладачі групи забезпечення ОП індивідуально 

співпрацюють з закордонними закладами вищої освіти та громадськими організаціями. 

Зокрема, доц. Белінська Л.С. у січні 2019 р. відвідала Товариство католиків «Свята Софія» 

(м. Філадельфія, США), Українську вільну академію наук (м. Нью-Йорк, США), Музей 

українського мистецтва в Нью-Йорку. Професор Козаренко О.В. стажувався в 

Українському вільному університеті у 2017 р. (м. Мюнхен, ФРН), проф. Максимчук М.В. у 

червні-липні 2018 р. стажувався у Краківському економічному університеті, доцент 

Данилиха Н.Р. у червні 2019 р. проходила стажування у Будапештському гуманітарному 

університеті (Угорщина), а у вересні того ж року у Вищому духовному університеті                   

(м. Варшава, Польща). Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації та 

стажування  викладачів, є в наявності та зберігаються на кафедрі. 

 

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Стимулювання розвитку викладацької майстерності відбувається на основі розроблених 

положень, відповідно до чинного законодавства України. У ЗВО розроблено і діє 

Положення про мотиваційний Фонд Університету (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/ 

uploads/2019/04/reg_motivation.pdf),  Положення про нагороди, звання і преміювання (URL: 

http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/),Положення 

про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за 

наукові здобутки та ряд інших положень, відзначених у звіті про самооцінювання. 

Додаткові грошові виплати здійснюються згідно з Положенням про порядок встановлення 

та надання працівникам надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших 

грошових винагород (Додаток №: до Колективного договору URL: http://www.lnu.edu.ua/ 

wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf). Крім того, є положення про рейтингове 

оцінювання діяльності викладачів, яка проводиться наприкінці кожного навчального року і 

враховується при конкурсі на посади та при підписанні контрактів з НПП. 

 

 

 

 

http://ipodp.lnu.edu.ua/
http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-lear%20ning.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_e-lear%20ning.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/%20uploads/2019/04/reg_motivation.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/%20uploads/2019/04/reg_motivation.pdf
http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/
http://www.lnu.edu.ua/%20wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf
http://www.lnu.edu.ua/%20wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf


Загальний аналіз щодо Критерію 6 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6: 

Освітню програму 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, яка має міжгалузевий 

характер (управлінську, економічну та культурно-мистецьку складову), забезпечують 

висококваліфіковані викладачі з різних відповідних галузей наук. 

В групі забезпечення ОП є практикуючі викладачі, відомі діячі культури та мистецтва, які 

на постійній основі проводять заняття та майстер-класи для здобувачів вищої освіти. 

В умовах унікального соціокультурного простору Львова до навчального процесу 

систематично залучаються відомі випускники, фахівці-практики та провідні експерти 

галузі культури. 

Випускова кафедра має велику кількість угод з роботодавцями, що свідчить про попит на 

ринку праці на фахівців даної спеціальності. 

Процедури підвищення кваліфікації викладачів чітко визначені, існує план підвищення 

кваліфікації. Сформована ефективна система стимулювання викладацької майстерності, 

яка функціонує на основі відповідних положень. 

Педагогічна практика викладачів, що забезпечують реалізацію ОП, за кордоном, в 

університетах Європи та Америки, що сприяє їхньому професійному зростанню та 

свідчить про їх високий рівень фахової компетентності 

 

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

Відсутність публікацій науково-педагогічного персоналу, який належить до групи 

забезпечення ОП у наукометричних базах Scopus, Web of Science. Рекомендується 

активізувати роботу по підготовці наукових робіт для публікації у відповідних 

наукометричних виданнях. 

Співпраця з роботодавцями має переважно локальний місцевий  характер. З огляду на це 

доцільно розширити географію співробітництва кафедри зі стейкхолдерами та посилити 

співпрацю з існуючими роботодавцями, ширше залучати їх до навчального процесу. 

Оскільки залучення провідних фахівців-практиків до навчального процесу відбувається на 

громадських засадах, необхідна розробка механізмів матеріального стимулювання 

запрошуваних провідних спеціалістів, які, в такому випадку, зможуть ширше залучатися 

до реалізації ОП. 

З огляду на те, що стажування викладачів ОП за кордоном відбувається, в більшій мірі,  

на засадах індивідуальних контактів, необхідно активізувати роботу міжнародного 

співробітництва на рівні університету для забезпечення мобільності викладачів через, 

наприклад, програму Erasmus+, грантові угоди, тощо 

 

Рівень відповідності Критерію 6: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію з недоліками, що не є суттєвими 



 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертам було надано докази, що фінансові та матеріально-технічні ресурси достатні 

для забезпечення рівня визначених ОП цілей та програмних результатів. Проведена оцінка 

матеріально-технічного забезпечення показала достатні площі аудиторного фонду, 

наявна бібліотека, комп’ютерний клас з програмним забезпеченням, аудиторії для творчих 

дисциплін – зал для театрального мистецтва, в якому здобувачі можуть проводити 

творчі зустрічі, ділові ігри та ін. Здобувачі ОП мають можливість за рахунок 

фінансування ЛНУ або на підставі договорів про співпрацю з мистецькими центрами, 

музеями, театрами відвідувати культурні заходи – майстер-класи, виставки, вистави. 

Підписані Договір з Національним академічним українським драматичним театром ім.                

М. Заньковецької (2017 р.), Договір з Вінницьким молодіжним центром “Квадрат” від 

18.06.2018 р., Договір з Позашкільним навчальним закладом “Центр дитячої та юнацької 

творчості Горішньоплавнівської міської ради” (2019 р.) дають додаткові матеріально-

технічні ресурси необхідні для досягнення визначених ОП цілей та результатів навчання.  

 

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти 

до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 

викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час проведення зустрічей зі здобувачами, науково-педагогічним персоналом та іншими 

структурними підрозділами ЛНУ визначено, що ЗВО на достатньому рівні забезпечує 

безоплатний доступ викладачів і здобувачів до відповідної інфраструктури та 

інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності 

в межах ОП, зокрема у центральному корпусі та приміщенні, де знаходиться факультет 

культури і мистецтв є Wi-Fi, студенти вільно користуються бібліотекою університету, 

тренажерним залом, мають доступ до електронних ресурсів кафедри, факультету та 

ЗВО. Але проведене у травні 2019 року опитування студентів щодо рівня задоволеності 

студентів на ОП, які реалізуються на факультетах показало, що 43 % опитуваних 

підтвердили, що методичне забезпечення (підручники, програми, завдання для практичних 

та лабораторних занять) їх «повністю влаштовує» та «радше влаштовує», а 47 %, що  

доступ до комп’ютерної техніки та мережі інтернет - «повністю влаштовує» та «радше 

влаштовує», тому є необхідність вдосконалення за даним напрямом. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час зустрічей зі стейкхолдерами  визначено, що освітнє середовище є безпечним для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та дозволяє 

задовольнити їхні потреби та інтереси. В ЛНУ існує план соціального розвитку, де 



визначено заходи по забезпеченню безпечних умов, охорони праці, медичного 

обслуговування та медико-профілактичних заходів для здобувачів та студентів                     

(URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/plan-2018.pdf). 

 

 

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертами було визначено, що ЛНУ на достатньому рівні забезпечує освітню, 

організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів, що 

навчаються за ОП. Проведені моніторинги у травні та жовтні 2019 року 

продемонстрували, що в цілому студенти задоволені освітньою діяльністю при навчанні 

за ОП (загальний рівень задоволення за ОП Менеджмент соціокультурного середовища 

62%), інформаційною підтримкою (за ОП Менеджмент соціокультурного середовища 

54%), соціальною підтримкою (71% за ОП Менеджмент соціокультурного середовища). 

 

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 

особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зустрічі експертів зі здобувачами, навчально-педагогічними працівниками, керівництвом 

та іншими структурними підрозділами ЛНУ показали, що згідно з планом соціального 

розвитку ЛНУ, URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/plan-2018.pdf 

передбачено поліпшення умов праці та навчання осіб з особливими потребами, але 

здобувачі ОП Менеджмент соціокультурного середовища не є такими та відповідно не 

змогли належно оцінити чи достатні умови створені в ЛНУ для реалізації права на освіту 

особам з особливими освітніми потребами, хоча взагалі відзначили, що в гуртожитках є 

пандуси та загалом створені умови для проживання осіб з особливими потребами, а в 

навчальних корпусах є підйомники та ліфт зі шрифтом Брайля. 

 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В ЛНУ є чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій, зокрема 

є гаряча лінія, на якій чергують студенти різних факультетів, на яку студенти можуть 

зателефонувати та анонімно, або неанонімно розповісти про проблеми, які виникли. За 

статистикою, яку надали під час зустрічі представники студентського відділу майже 

100% звернень було вирішено. Під час зустрічі зі здобувачами було визначено, що фактів, 

пов’язаних з сексуальними домаганнями,  дискримінацією під час навчання не було. В ЛНУ 

діє Положення про постійні комісії Вченої ради ЛНУ (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf), де визначено, що існує Комісія з 

питань етики та професійної діяльності. На сайті ЗВО наведено перелік документів, які 

стосуються боротьби з корупцією  (URL: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-

tomorrow/documents/fighting-corruption/), зокрема  накази Ректора ЛНУ  «Про подання 

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/plan-2018.pdf
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декларації на майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру». Під час 

зустрічей було отримано докази про доступність цієї інформації для усіх учасників 

освітнього процесу.  

 

Загальний аналіз щодо Критерію 7 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7: 

Наявна інфраструктура; 

доступ до мережі Інтернет; 

високий рівень матеріально-технічного забезпечення ОП; 

вільний доступ здобувачів та викладачів до інформаційних ресурсів ЗВО, факультету, 

кафедри.  

 

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

Рекомендуємо звернути увагу на рівень задоволення здобувачів вищої освіти за ОП 

освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою 

та провести окреме опитування в рамках ОП, а не всього університету. 

 

Рівень відповідності Критерію 7: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію з недоліками, що не є суттєвими 
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експертами визначено, що в ЛНУ є визначена процедура розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП. Існує Положення про організацію освітнього 

процесу (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ (URL: http://www.lnu. 

edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf), 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (URL: http://www.lnu. 

edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), які передбачають постійний 

моніторинг та оновлення ОП. В ході зустріч зі стекхолдерами визначено, що ОП 

періодично переглядається та оновлюється, зокрема розроблено нові силлабуси, освітні 

програми, які оновлено у 2019 році. 

 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Здобувачі ОП безпосередньо та через студентську раду входять до Ради факультету, 

приймають участь у засіданнях Вченої ради факультету, мають можливість висловити 

свою думку та вплинути на перегляд ОП, а  зустрічі експертної групи зі студентським 

самоврядуванням та здобувачами це повністю підтвердили. Здобувачі навели приклади їх 

безпосереднього впливу на зміни до навчального плану, який було переглянуто у 2019 році.  

 

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зустріч з роботодавцями підтвердила, що вони зацікавлені в оновлені ОП, мають бажання 

та можливість впливати на зміни ОП, але не було надано документальних доказів щодо 

впливу роботодавців на оновлення ОП, хоча під час бесіди роботодавці визначили, що вони 

активно спілкуються з групою забезпечення, викладачами кафедри, здобувачі активно 

приймають участь у заходах, які проводять роботодавці та практична частина ОП 

відбувається безпосередньо під впливом роботодавців – зокрема, студенти 2 курсу ОП на 

практичних заняттях відвідували виставку сучасного мистецтва, яка проходила за 

сприяння одного з роботодавців -  Позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради” та потім на заняттях 

обговорювали приклади сучасного мистецтва, які побачили.  
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

В ЛНУ існує Центр маркетингу та розвитку, якій займається збором, аналізом та 

врахуванням інформації щодо кар’єрного шляху випускників, але за ОП Менеджмент 

соціокультурного середовища ще не було випускників. 

 

 

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на 

виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої 

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Експерти отримали докази, що в ЛНУ існує Центр забезпечення якості освіти 

(Положення про Центр URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-educa 

tion-quality.pdf), якій постійно проводить моніторинг (2 рази в рік) та оцінує рівень якості 

викладання на ОП та вчасно реагує на виявлені недоліки. Зустрічі зі здобувачами, 

студентським активом та навчально-педагогічними працівниками підтвердили дієвість 

роботи Центру.  

 

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та 

пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час 

перегляду освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Проведена акредитація ОП є першою, тому результатів зовнішнього забезпечення якості 

освіти за ОП не має 

 

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє 

постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зустріч з керівництвом ЗВО, науково-педагогічними працівниками підтвердила, що в ЛНУ 

проводиться вибіркове оцінювання та контроль якості методичного забезпечення ОП, є 

графік відвідування занять завідувачем кафедри, деканами, представниками Центру 

забезпечення якості освіти ЛНУ, що дозволяє оцінювати рівень якості ОП. Існує проект 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному 

університеті ім. І. Франка, який знаходиться на обговоренні в університеті та який 

передбачає створення єдиного показника - Індикатора - це орієнтований показник, який 

надає змогу певною мірою визначити (виміряти) забезпечення якості освіти (якісні та 

кількісні характеристики) та відображає її зміну у динаміці (URL: http://www.lnu.edu.ua/ 

wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf 
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Загальний аналіз щодо Критерію 8 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8: 

Існує розуміння керівництва ЗВО, факультету, кафедри необхідності підтримання рівня 

якості освіти, проводиться постійний моніторинг рівня якості освіти (2 рази в рік), 

створено Центр якості освіти, який займається питаннями оцінки якості освіти ОП.  

Як передову практику можна відзначити, що розроблено проект Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ, який передбачає створення єдиного показника - 

Індикатора - це орієнтований показник, який надає змогу певною мірою визначити 

(виміряти) забезпечення якості освіти (якісні та кількісні характеристики) та 

відображає її зміну у динаміці. 

 

 

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

Не надано документального підтвердження, що роботодавці дійсно впливали на процедуру 

забезпечення якості ОП. 

 

Рівень відповідності Критерію 8: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію 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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Представники різних груп стейкхолдерів під час зустрічей з експертами відзначали 

чіткість і зрозумілість своїх прав, обов'язків і процедур участі в освітньому процесі, які 

визначені, зокрема, у Статуті Львівського національного університету ім. І. Франка 

(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Колективному договорі на 

2017-2020 роки (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017. 

pdf), Положенні про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка (введеного в дію 

Наказом ректора № 65 від 21.06.2018) (URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 

2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Положеннях про структурні підрозділи університету 

(факультети, кафедри), Положенні про оцінювання роботи та визначення рейтингів 

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (протокол Вченої ради №34/4 від 

25.04.2017 р.), Положенні про комісію з питань етики та професійної діяльності 

(затвердженого ректором 25.09.2019 р.), Положенні про забезпечення академічної 

доброчесності (протокол Вченої ради №56/10 від 31.10.2018 р.  та інших нормативно-

правових актах, що діють у ЗВО, та є у вільному доступі на офіційному сайті Університету.  

 

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 (стейкхолдерів). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

На офіційному сайті факультету культури і мистецтв Львівського національного 

університету ім. І. Франка  (URL: http://kultart.lnu.edu.ua/academics/mahistratura) 

оприлюднено ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) 

рівня, згідно з якою здійснюється підготовка здобувачів з 2018 року та за навчальним 

планом  якої проводиться акредитація. У 2019 році зміст і структура ОП переглядалися, 

але у зв’язку з відсутністю набору  у 2019 році, прийнято рішення про удосконалення ОП з 

урахуванням сучасних потреб ринку і нових вимог різних груп стейкхолдерів. Проект 

оновленої ОП з урахуванням, в тому числі, і рекомендацій експертної групи, планується 

розмістити для публічного обговорення на офіційному сайті Університету  з метою 

отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

 

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 (стейкхолдерів) та суспільства. 
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http://kultart.lnu.edu.ua/academics/mahistratura


Факти, докази та їх аналіз: 

На офіційному веб-сайті ЗВО опубліковано ОП, що акредитується, а Силабуси з дисциплін 

ОП, навчальні програми з дисциплін ОП на сайті факультету http://kultart.lnu.edu. 

ua/academics/mahistratura. На сайті університету та на сайті випускової кафедри майже 

відсутня інформація щодо особливостей та унікальності  даної ОП, що обмежує 

інформованість абітурієнтів та інших груп стейкхолдерів про ОП. Однак, в ході співбесід 

зі студентами та студентським активом факультету культури та мистецтв 

експертами було встановлено, що вони захоплені своєю спеціальністю, переконанні в її 

важливості та унікальності, а також мають  своє чітке бачення рекламної компанії своєї 

спеціальності та готові долучитися до створення інформаційних матеріалів для її 

популяризації. Крім того, в 2019 році в Університеті створено Центр маркетингу та 

фандрайзингу, однією з функцій якого, судячи зі співбесіди експертів з керівником даної 

структури, є сприяння інформованості абітурієнтів та інших зацікавлених осіб про 

особливості та унікальності освітніх програм університету. 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 9 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: 

Достатньо інформативний, яскравий та динамічний сайт університету. 

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, 

є чіткими, зрозумілими та  доступними для них  

Створення у 2019 році Центру маркетингу та фандрайзингу з метою, зокрема, 

підвищення рівня прозорості і публічності діяльності Університету 

 

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

На сайті університету та на сайті випускової кафедри майже відсутня інформація щодо 

особливостей та унікальності  даної ОП, що обмежує інформованість абітурієнтів та 

інших груп стейкхолдерів про ОП. Рекомендується активізувати рекламну компанію ОП, 

зробивши акцент на її унікальність, сильну практичну складову,  регіональний і 

міжгалузевий характер, а також залучивши до її популяризації здобувачів вищої освіти, 

активніше використовувати соціальні мережі. Відсутність силабусів на сайті випускової 

кафедри. 

 

Рівень відповідності Критерію 9: 

Рівень А / Рівень В / Рівень Е / Рівень F 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9: 

Освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності в цілому відповідає даному 

критерію з недоліками, що не є суттєвими 

 

 

 



 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Не застосовується 

 

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових 

керівників. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

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). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 



Не застосовується 

 

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати 

яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

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. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

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: 

Выберите элемент. 

 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10: 

Не застосовується 

 

 

 



 

5. Інші спостереження 

 

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження та зауваження, 

пов’язані із освітньою програмою, освітньою діяльністю за цією програмою або процедурою 

проведення акредитації. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Підсумки 

 

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня 

програма, що акредитується, відповідає Критеріям за наступними рівнями відповідності: 

 

Критерій Рівень відповідності 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Рівень B 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність 

Рівень B 

Критерій 6. Людські ресурси Рівень B 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B 

Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми Рівень B 

Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B 

Критерій 10. Навчання через дослідження Не застосовується 

 

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації 

ОП, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, не має. 

 

 

До звіту додається: 

 

☐ дорадчий висновок представника роботодавців 

 

☐ окремі думки членів експертної групи 

 

☐ програма відвідування ЗВО 

 

☐ інші документи  

 

 

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. 

 

 

Голова експертної групи (електронний підпис)(Новикова Іннола Вікторівна) 

 

Члени експертної групи (електронні підписи)(Смерічевська Світлана Василівна) 

                (Андрійченко Надія Сергіївна) 

  

 


