
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 25569 Середня освіта (Українська мова і література)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 014 Середня освіта

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

05.06.2020 р. Справа № 0454/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01
"Освіта/Педагогіка" у складі:

Тарасенкова Ніна Анатоліївна – головуючий,

Шинкарук Оксана Анатоліївна,

Струк Тетяна Володимирівна,

Скворцова Світлана Олексіївна,

Рябовол Лілія Тарасівна,

Мартинець Лілія Асхатівна,

Лопатенко Георгій Олегович,

Лобода Дмитро Олександрович,

Литовченко Світлана Віталіївна,

Єжова Ольга Олександрівна,

Демченко Олена Петрівна,

Бахмат Наталія Валеріївна,

Андрощук Ірина Василівна,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 25569

Назва ОП Середня освіта (Українська мова і література)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 014 Середня освіта

Cпеціалізація (за наявності) 014.01 Українська мова і література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 13, Проти – 0

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

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

На сайті факультету (https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-serednia-osvita) наявні ОП 2016 рік,
2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та проект ОП на 2020 рік, а також, НП для денної і заочної форм 2016 рік, 2017 рік, 2018
рік, 2019 рік. Мета освітньої програми не корелює з 7 рівнем НРК, який передбачає здатність особи вирішувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання,
що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов, і не передбачає вирішення складних нестандартних проблем інноваційного і дослідницького
характеру і т.д. , як –то зазначено у меті ОП. Формулювання деяких фахових компетентностей як «базові уявлення»
(ФК4, ФК 5; ФК6) та «розуміння» ( ФК 9, ФК 13, ФК 15) потребують уточнення, оскільки розуміння та уявлення
неможливо перевірити, а тому вони не можуть корелювати в ПРН. У переліку ПРН не визначено результатів, яких має
набути, саме майбутній вчитель української мови та літератури, в галузі навчання, виховання та розвитку здобувачів
освіти. У переліку із 22 ПРН, жодний результат не стосується психолого-дидактичних і методичних знань та умінь.

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

не застосовується

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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Назви ПП0105 та ПП0108 доцільно подати у наступній редакції ПП0105 «Методика викладання української мови в
базовій школі», ПП0106 «Методика викладання української літератури в базовій школі», оскільки ОП передбачає
підготовку бакалаврів середньої освіти.

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

Навчальним планом , як 2016 року, так і 2019 року, на дисципліни ПП0105 «Методика викладання української мови в
середній школі», ПП0106 «Методика викладання української літератури в середній школі», ПП0108 «Педагогіка»,
ПП0107 «Психологія» передбачено лише по 3 кредити EKTS. Водночас на деякі філологічні дисципліни , наприклад
ПП0103 «Сучасна українська літературна мова» - 27 кредитів EKTS, а на ПП0104 «Історія української літератури» -
25, 5 кредитів EKTS. Потребує збільшення кредитів EKTS на вивчення ПП0105 «Методики викладання української
мови в середній школі» та ПП0106 «Методики викладання української літератури в середній школі», на які загалом
відведено 6 кредитів EKTS. Тоді як, вибіркові дисципліни (у різних блоках), які стосуються методики викладання, але
в іншомовній аудиторії, на відміну від методики викладання української мови та методики викладання української
літератури, представлені по певних розділах, і на них відведено значно більше кредитів EKTS : ПП02.04 «Методика
навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії», на яку відведено 5 кредитів EKTS, ПП0205 «Методика
навчання граматики та (морфології) в іншомовній аудиторії» - 3 кредити, ПП0207 «Методика викладання
фольклору», «Методика навчання видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії» - 3 кредити, ПП02.10
«Методика навчання граматики (синтаксису) в іншомовній аудиторії» - 4, 5 кредити.

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

не застосовується

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Відповідно рекомендацій МОН України до розробки стандартів вищої освіти мінімальний обсяг практик становить
15% обсягу освітньої програми. В НП, як 2016 року, так і 2019 року, на педагогічну практику ПП 1.1.16 відведено лише
9 кредитів, що не може забезпечити якісну підготовку, саме вчителя української мови та літератури.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Правила визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільности, регулює
«Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. І.
Франка» (https://bit.ly/2WFPZLW), яке відповідає Конвенції про визнання кваліфікацій із вищої освіти в
Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), та «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності
здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/3dvHqtO). Процедурні питання вдокладнені в «Порядку
розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://bit.ly/2zs73ga). Загальні питання мобільности студентів регулює «Положення про організацію освітнього
процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2Wh0JBc), ч. 11, пп. 11.7, 11.9. Усі нормативні документи оприлюднені на
офіційному вебсайті закладу, у них чітко прописаний порядок визначення та складання академічної різниці,
перезарахування навчальних дисциплін та оформлення відповідних документів.

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Є зауваження щодо наповнення силабусів чи РП. У Робочій програмі навчальної дисципліни «Психологія»,
визначено спеціальну компетентність : Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології; з
самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних
джерел, здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; здатність
аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації, тоді як у
Спеціальних, фахових компетентностях ОП ФК3 передбачає здатність вивчати психологічні особливості засвоєння
учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції …. У робочій програмі
зазначено, що «набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх знань з курсів «Філософія»,
«Логіка», «Вступ до спеціальності»», тоді як курс «Вступ до спеціальності» ( ПП01.01, ПП01.02, які мають інші назви)
та «Логіка» - відсутні у НП. У робочій програмі з навчальної дисципліни «Педагогіка» замість компетентностей

Сторінка 5



фігурують слова «знати» і «вміти». Курс дуже стисло – за 16 годин – пропонує майбутнім учителям екскурс у
педагогічні основи їх майбутньої професії. У робочій програмі навчальної дисципліни «Методика викладання
української мови» не схарактеризовано навчальну дисципліну для заочної форми навчання, відсутні критерії
оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Уточнити у профілі освітньої програми, в освітній кваліфікації - «Бакалавр середньої освіти (Українська мова і
література)». 2. Привести у відповідність мету ОП 7-му рівню НРК, яким не передбачено формування фахівця,
здатного вирішувати складні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру … , які володіють
фундаментальними знаннями та практичними навичками філологічних досліджень… 3. Потребують уточнення
фахові компетентності зі спеціальності. По-перше, поза увагою залишилася методична компетентність, як здатність
вирішувати стандартні та проблемні методичні задачі із навчання учнів базової школи української мови та
літератури. Також належного відображення в ОП не знайшла педагогічна компетентність та психологічна
компетентність. Деякі аспекти цих компетентностей відображено у ФК 1, ФК 2, ФК 3. Водночас, предметна
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компетентність представлена більшістю фахових компетентностей: ФК4 – ФК 18. При формулюванні
компетентностей недоцільно використовувати терміни «базові уявлення», «розуміння», оскільки уявлення та
розуміння не підлягають вимірюванню. 4. Потребують перегляду ПРН, які неповною мірою корелюють із
визначеними ФК. Зокрема, ФК 1 – ФК 3 не корелюють із жодним ПРН. 5. Потребує підсилення психолого-
педагогічний та методичний складники ОП у вигляді ФК та відповідних ним ПРН.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
6. Потребує підсилення психолого-дидактичний та методичний складник ОП. Навчальним планом , як 2016 року, так
і 2019 року, на дисципліни ПП0105 «Методика викладання української мови в середній школі», ПП0106 «Методика
викладання української літератури в середній школі», ПП0108 «Педагогіка», ПП0107 «Психологія» передбачено
лише по 3 кредити EKTS. Водночас на деякі філологічні дисципліни , наприклад ПП0103 «Сучасна українська
літературна мова» - 27 кредитів EKTS, а на ПП0104 « Історія української літератури» - 25, 5 кредитів EKTS. Крім того,
назви ПП0105 та ПП0108 доцільно подати у наступній редакції ПП0105 «Методика викладання української мови в
базовій школі», ПП0106 «Методика викладання української літератури в базовій школі», оскільки ОП передбачає
підготовку бакалаврів середньої освіти. Також, доцільно маркувати галузеву специфіку в назвах дисциплін та в
змістових модулях силабусів. 7. Потребує збільшення кредитів EKTS на вивчення ПП0105 «Методики викладання
української мови в середній школі» та ПП0106 «Методики викладання української літератури в середній школі», на
які всього відведено лише 6 кредитів EKTS. Тоді як, вибіркові дисципліни (у різних блоках), які стосуються методики
викладання, але в іншомовній аудиторії, представлені по певних розділах, і на них відведено значно більше кредитів
EKTS : ПП02.04 « Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії», на яку відведено 5 кредитів
EKTS, ПП0205 «Методика навчання граматики та (морфології) в іншомовній аудиторії» - 3 кредити, ПП0207
«Методика викладання фольклору» або «Методика навчання видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії» -
3 кредити, ПП02.10 «Методика навчання граматики (синтаксису) в іншомовній аудиторії» - 4,5 кредити. 8. Потребує
удосконалення процедура, структурно-змістове й кількісне наповнення вибіркових дисциплін та скорегування назв
деяких дисциплін, зокрема тих, що мають формальний компонент у середній школі. Переглянути доцільність
уведення окремих навчальних курсів («Української мови (за професійним спрямуванням)» тощо; забезпечити
охоплення сучасного літературного процесу в межах історії української літератури. 9. Збільшити кількість кредитів на
практичну підготовку. Відповідно рекомендацій МОН України до розробки стандартів вищої освіти мінімальний обсяг
практик становить 15% обсягу освітньої програми. В НП, як 2016 року, так і 2019 року, на педагогічну практику ПП
1.1.16 відведено лише 9 кредитів, що не може забезпечити якісну підготовку, саме вчителя української мови та
літератури. Водночас, навчальні практики доцільно, за можливості, наповнити методичним змістом, щоб посилити
галузевий контекст. Увідповіднити НП та ОП для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання стосовно
навчальних і педагогічної практик.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
10. Посилити наукову та конкурсну активність студентів, долучати їх до апробацій власних наукових досліджень,
поєднуючи навчання та науку. Активніше працювати в напрямку академічної мобільності здобувачів вищої освіти.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
11. Переглянути підходи до критеріїв оцінювання наведених в робочих програмах навчальних дисциплін. Зокрема в
робочій програмі навчальної дисципліни «Методика вивчення української мови» наведено лише розподіл балів по
модулях, причому з чотирьох модулів, пропущено один ( третій модуль), і критерії оцінювання відсутні. Отже, не
зрозуміло, на підставі чого студент може отримати 50 бали під час вивчення дисципліни. 12. Передбачити в державній
атестації здобувачів методичний складник, відкорегувавши назви державних іспитів («Сучасна українська мова з
методикою викладання» та «Історія української літератури з методикою викладання»). 13. Посилити інформування
здобувачів про порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. 14. До курсів
«Основи наукових філологічних досліджень», «Науковий семінар» додати окремі модулі про питання академічної
доброчесності та специфіку перевірки на унікальність науково-дослідницьких робіт у системі Unichek.

Критерій 6. Людські ресурси
15. Активізувати роботу закладу вищої освіти щодо сприяння професійному розвитку викладачів також і через власні
програми.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
16. Рекомендуємо створити профілі науковців (у Google Scholar, Бібліометриці української науки, Scopus / Web of
Science), за якими можна буде відстежувати публікаційну активність та професійне зростання кожного НПП. 17.
Бажано переглянути політику оприлюднення підсумків опитування (анкетування) щодо професійної майстерності
викладачів, установлення сильних позицій лідерів такого опитування. Під час обрання на конкурс на заміщення
вакантних посад НПП варто керуватися Ліцензійними вимогами, що дасть змогу проводити конкурс відповідно до
рейтингу претендентів на вакантну посаду.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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18. Сформувати модель обговорення ОП на сайті факультету, а також відображати цей процес у соціальних мережах.
19. Розглянути питання про формування цілісної траєкторії фахової кар’єри випускників ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
20. Увідповіднити назви дисциплін у НП та на сайті (можна в дужках позначати стару назву), не вилучати інформацію
про предмети, яких уже немає в нових НП, доти, поки за відповідною ОП навчаються студенти. 21. Періодично
переглядати наповнення сайту. 22. Пропозиції стейкхолдерів представляти на обговорення в табличному вигляді з
подальшим обґрунтуванням доцільності включення рекомендацій чи побажань в ОП та навчальний план.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Островс_ка_самовiдвiд.pdf 44hLdD0qBGWpxHdb/y7HsYm4g1IcHorXuK/JfvQV
oUY=

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ТАРАСЕНКОВА НІНА АНАТОЛІЇВНА
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