
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шарова Тетяна Михайлівна, Никипорець Дарина Валеріївна, Шитик
Людмила Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.04.2020 р. – 24.04.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://office.naqa.gov.ua/form-se/1617/view

Програма візиту експертної групи https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/1617

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОП «Середня освіта (українська мова і література)» загалом відповідає основним Критеріям. Змістове наповнення
ОП суголосне із суспільною місією, завданнями та стратегією університету й ураховує регіональний контекст і
тенденції місцевого ринку праці. Взаємодія зі стейкґолдерами не формальна, а систематична. Усі складники ОП
логічно пов’язані й забезпечують необхідний обсяг освітніх компонентів, спрямованих на формування загальних і
фахових компетентностей, а також обсяг дисциплін за вибором здобувачів. Навчання за ОП підкріплено належною
матеріальною та навчально-методичною базою. ОП передбачає практичну підготовку студентів, ефективне
формування «м’яких навичок» і реальний обсяг самостійної роботи. Студентоцентрований підхід реалізований у
можливості навчатися за індивідуальним графіком, забезпечений правом вибору здобувачами тематики наукових
досліджень. Правила прийому на навчання чіткі й зрозумілі, не містять дискримінаційних положень. Адміністрація
закладу та розробники освітньої програми під час експертизи виявили позитивне ставлення до висловлених
рекомендацій, продемонстрували оперативність та готовність удосконалювати ОП. Зважаючи на те, що ЕГ отримала
вільний доступ до всіх матеріалів, а ЗВО сприяв якісному проведенню акредитації з використанням технічних
засобів відеозв’язку, організував учасників зустрічей, належно реагував на запити експертів, немає жодних причин
ухвалювати рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із відповідністю Критеріям оцінювання
якості освітньої програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Обсяг і зміст ОП суголосні з вимогами законодавства й загалом відповідають предметній сфері. Співвідношення
фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх компонентів ураховує інтереси здобувачів. Налагоджено тісні
зв’язки з роботодавцями регіону, що засвідчено документально. Можливості працевлаштування випускників
розширені за рахунок дисциплін вільного вибору, які допомагають їм окреслити власну освітню траєкторію,
визначити сфери працевлаштування. Регіональний аспект реалізовано й завдяки уведенню до вибіркового блоку
дисциплін методики викладання української мови як іноземної, це підтверджує волонтерська діяльність
старшокурсників у Літній школі україністики. Студенти можуть дистанційно використовувати навчально-
методичний контент через сайт університету та онлайн-системи. Внутрішні нормативні документи дають вичерпну
інформацію про доступ до ОП усіх зацікавлених сторін. Учасники освітнього процесу не перебувають у зоні
конфліктних ситуацій, розуміють процедуру оскарження результатів навчання. Через Студентську раду здобувачі
залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості та перегляду ОП. ЗВО має власну добре розвинену
навчальну та соціальну інфраструктуру, працює Психологічна служба. Щосеместрово організовують опитування,
результати яких обговорюють на засіданнях відповідних кафедр, навчально-методичної ради та ін. Публічно й
доступно проходить обговорення проєкту ОП 2020 р., активно задіяні стейкґолдери в аналізі проєкту, чинної ОП та
її компонентів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група рекомендує: посилити педагогічний складник ОП, збільшивши до 50 % обсяг дисциплін,
орієнтованих на формування загальних і спеціальних компетентностей майбутнього вчителя; увиразнити
регіональний контекст ОП за рахунок вибіркових навчальних дисциплін; увідповіднити НП та ОП для здобувачів
вищої освіти денної і заочної форм навчання стосовно навчальних практик; збільшити кількість кредитів на
практичну підготовку до 24; відкорегувати назви деяких дисциплін, зокрема тих, що мають формальний компонент
у середній школі; маркувати галузеву специфіку в назвах дисциплін та в змістових модулях силабусів; переглянути
доцільність уведення окремих навчальних курсів; забезпечити охоплення сучасного літературного процесу в межах
історії української літератури; передбачити в державній атестації методичний складник, скорегувати назви
державних іспитів; посилити інформування здобувачів про порядок оскарження результатів контрольних заходів і
їх повторного проходження; додати окремі модулі про питання академічної доброчесности та специфіку перевірки
на унікальність науково-дослідницьких робіт у системі Unichek; посилити наукову та конкурсну активність й
академічну мобільність студентів, долучати їх до апробацій власних наукових досліджень; оновити угоди з
міжнародними партнерами; систематизувати наявні документи в цілісне Положення щодо врегулювання
конфліктних ситуацій; вивчити питання про формування траєкторії фахової кар’єри випускників ОП; представляти
на обговорення пропозиції стейкґолдерів у табличному вигляді.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОП сформульовані достатньо чітко, вони передбачають підготовку вчителів ЗЗСО, які володіють
фундаментальними знаннями з української філології та практичними навичками з методики викладання
української мови і літератури, спроможні розв’язувати педагогічні й методичні проблеми, бути самодостатніми й
креативними особистостями. Унікальність ОП розробники вбачають у тому, що вона спрямована на оволодіння
фундаментальними знаннями та навичками педагогічних і філологічних досліджень, викладання української мови
та літератури в школі, ураховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнього застосування в освіті
й інших гуманітарних сферах через проходження навчальних та педагогічної практик. Водночас ОП демонструє
недостатню увагу до формування педагогічної компетентности здобувачів вищої освіти. Окреслено відповідність
цілей ОП завданням, місії та стратегії розвитку ЗВО з покликанням на Статут (https://bit.ly/2SRg7C9) і Стратегію
(https://bit.ly/2SUrvxn) університету, згідно з якими концепція освітньої діяльности передбачає особистісну
орієнтацію освіти (можливість вибору траєкторії навчання через вибіркові дисципліни), формування національних
та загальнолюдських цінностей, розроблення й запровадження освітніх інновацій, розвиток неперервної освіти та
освіти впродовж життя, створення й розвиток цінностей громадянського суспільства. ОП відповідає
концептуальному напрямові діяльності університету, що ґрунтований на засадах збереження української культури,
розвитку національної свідомости та ідентичности.

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

До формування цілей ОП та ПРН залучені здобувачі, випускники, роботодавці, академічна спільнота, що
задокументовано угодами про співпрацю з Львівською обласною малою академією, Львівським національним
літературно-меморіальним музеєм І. Франка, управлінням освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (надано
скани документів), висвітленням зустрічей (https://bit.ly/35O8HoG; https://bit.ly/3bkYLny) та аналізом
інтерв’ювання. У ході спілкування з’ясовано, що здобувачі беруть участь у засіданнях вченої ради факультету,
відгукуються на опитування щодо розвитку й удосконалення ОП (у наданому звіті за результатами опитування
студентів, проведеному 19.02.2020 р., підсумовано, що зміст ОП, а саме структура навчальних дисциплін, повністю
влаштовує 33,3 %, радше влаштовує 55,6 %). Студентський уряд (https://bit.ly/2SO1cJ2) та профком студентів
(https://bit.ly/2zoq0R1) долучені до обговорення якості ОП. Приємно вразила зустріч із роботодавцями, які
представляли різні потенційні сфери працевлаштування випускників. Були присутні А. Булачек, заст. директора з
НВР ліцею ім. В. Симоненка; І. Бородчук, директор КЗ ЛОР «Львівської обласної академії наук учнівської молоді»;
З. Довганик, начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР; Н. Пастушенко, заст.
директора з НПР КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Т. Ястремська, заст.
директора з НР Ін-ту українознавства ім. В. Крип’якевича НАН України. Роботодавці наголосили на важливості й
результативності співпраці з факультетом.

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.

ЗВО демонструє увагу до регіонального контексту й тенденцій місцевого ринку праці, що його моніторять через
взаємодію з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР та іншими роботодавцями. У переліку
вибіркових дисциплін наявні компоненти, що враховують регіональний контекст. Посиленню
конкурентоспроможності випускника сприяє те, що до цього блоку уведено дисципліни з методики викладання
української мови як іноземної (з огляду на контакти регіону з країнами-сусідами та наявність студентів-іноземців).
Здобувачі як волонтери проводять заняття з української мови при Літній школі україністики. Регіональний контекст
ураховано в змістовому наповненні деяких дисциплін, але в самих назвах це майже не відображено (виняток
«Еволюція художнього світогляду І. Франка»). Проте ЗВО працює над посиленням цієї компоненти, тому в НП 2019
р. представлені й інші дисципліни («Новаторство лірики І. Франка», «Літературознавча думка в Західній Україні
20–30-х рр. ХХ ст.»). За побажаннями стейкґолдерів до НП 2019 р. уведено «Українську мову (за проф.
спрямуванням)». Ураховуючи сучасні тенденції, додано «Вступ до комп’ютерної лінгвістики», «Лінгвістику
реклами» тощо. Галузевого контексту стосуються дисципліни педагогічного складника, проте через тяглість
філологічної традиції особливий акцент зроблено на класичній філологічній компоненті. Розробники ОП
зауважили, що враховано відповідні ОП низки українських та закордонних вишів, проте документального
підтвердження інформації про використання досвіду цих ОП не надали.

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
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навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Оскільки стандарт вищої освіти України зі спеціальности «Середня освіта» відсутній, ОП «Середня освіта
(Українська мова і література)» узгоджено з вимогами НРК для 6 кваліфікаційного рівня, що передбачає загальну
компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в певній галузі
професійної діяльности або в процесі навчання. Визначені ОП «Середня освіта (українська мова і література)»
програмні результати навчання відповідають вимогам НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» відповідає суспільній місії, стратегії та завданням університету й
ураховує регіональний контекст і тенденції місцевого ринку праці. Взаємодія зі стейкґолдерами не формальна, а
систематична. Їх залучають до формулювання цілей і програмних результатів навчання з огляду на тенденції
розвитку регіонального ринку праці. Тісні зв’язки з роботодавцями регіону засвідчені угодами про співпрацю, їх
участю в обговоренні змістового наповнення ОП. Можливості працевлаштування випускників розширені за рахунок
дисциплін вільного вибору, які допомагають здобувачам окреслити власну освітню траєкторію, визначити сфери
працевлаштування: освітню, медійно-комунікативну, рекламну, культурно-мистецьку тощо. Регіональний аспект
ураховано й завдяки уведенню до вибіркового блоку дисциплін методики викладання української мови як іноземної,
це підтверджує волонтерська діяльність здобувачів-старшокурсників у Літній школі україністики.

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

ОП «Середня освіта (українська мова і література)» недостатньо враховує тенденції розвитку спеціальності, а тому
варто посилити педагогічний складник. Потребує увиразнення регіональний контекст ОП за рахунок вибіркових
навчальних дисциплін, у самій назві яких може бути територіальна прив’язка. Деякі з пропонованих вибіркових
курсів можна уточнити, указавши регіон.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Ураховуючи контекст реалізації ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», позитивну оцінку зусиль усіх
зацікавлених сторін для налагодження ефективної взаємодії з різними групами стейкґолдерів, бажання ЗВО
розширювати кількість дисциплін психолого-педагогічного циклу (у самоаналізі розробники зазначили це як
слабку сторону ОП), експертна група вважає, що висловлені в загальному аналізі зауваження не є суттєвими, а тому
критерій 1 оцінює як такий, що відповідає рівневі В.

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).

Загальний обсяг ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає ст.
5 Закону України «Про вищу освіту».

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.
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Зміст ОП має чітку структуру, ОК логічно пов’язані й передбачають формування загальних і фахових
компетентностей, а також практичну підготовку здобувачів. Взаємопов’язаність ОК демонструє наявність вступних
курсів до мовознавства й літературознавства, які є пропедевтичною базою для опанування інших дисциплін
філологічного циклу з орієнтуванням на галузевий контекст. Матриця відповідності, подана у відомостях про
самооцінювання, засвідчує, що ПРН загалом реалістично охоплені змістом програми й забезпечені дисциплінами
циклу професійної і практичної підготовки. Однак некоректною є представлена в табл. 5 ОП інформація, що курсова
робота за вибором (ПП0212) забезпечує всі ПРН. Взаємопов’язаність спостерігаємо і в блоці дисциплін вільного
вибору, де всі пропоновані курси загалом окреслюють такі напрями: мовознавство, літературознавство й історія
української літератури, українська мова як іноземна, фольклористика, прикладна лінгвістика. Потребують
корегування назви дисциплін, до яких формально додано компонент у середній школі (треба в базовій): «Історія
світової літератури в с. ш.» тощо. Попри мотивацію уведення «Української мови (за професійним спрямуванням)»
побажаннями стейкґолдерів, її доцільність у такому формулюванні викликає сумнів. Під час зустрічі декан
зауважив, що на факультеті обговорюють можливість змінити назву на «Ділові папери». Можна розглянути як
варіант «Шкільний курс української мови», «Сучасні інформаційні технології» або «Стилістику».

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

Зміст ОП загалом відповідає предметній сфері, однак традиції класичного університету зумовлюють надмірну увагу
до формування філологічної компетентности. Натомість педагогічний складник потребує посилення. Компоненти
ОП спрямовані на вивчення дисциплін гуманітарного спрямування, які дають змогу забезпечити загальні
компетентности ОП. Цикл професійної підготовки передбачає вивчення вступу до мовознавства та до
літературознавства, сучасної української літературної мови, історії української літератури, методик викладання,
психології, педагогіки тощо та низки дисциплін, що поглиблюють філологічний та методичний складники. ЕГ
констатує, що в межах історії української літератури не забезпечено охоплення сучасного літературного процесу
(ХХІ ст.). Пропонована в блоці вільного вибору дисципліна «Сучасний літературний процес» у робочому плані
замінена на «Українську літературу 60–90-х рр. ХХ ст.». Ураховуючи загальні тенденції стандартизації освіти, 50 %
обсягу ОП має бути орієнтовано на формування загальних і спеціальних компетентностей майбутнього вчителя. У
НП 2016 р. дисципліни з маркованим методичним складником становлять 88,5 %, а в НП 2019 р. – 108,5 %, що
засвідчує динаміку вдосконалення ОП. Для посилення галузевого контексту рекомендовано відобразити в силабусах
наукові основи шкільного курсу мови та літератури. Загалом ЗВО усвідомлює, що недостатня кількість дисциплін
педагогічно-психологічного циклу є слабкою стороною ОП, а тому поглиблення педагогічного складника вважає
перспективою подальшого розвитку ОП.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентоване «Положенням про організацію освітнього процесу у
ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2SRwNJU), «Тимчасовим положенням про порядок організації академічної
мобільності здобувачів ВО у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2SUrOs1), «Положенням про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://bit.ly/2yy071f). Обсяг вибіркових компонентів становить 60 (25 %) кредитів ЄКТС. Здобувач може самостійно
обрати 12 кред. із циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та 48 кред. із циклу професійної і
практичної підготовки. Значна кількість дисциплін вільного вибору в окремих блоках (від 6 до 13) ускладнює вибір
студентів. Проте робочі НП, що регулюють діяльність на поточний рік, корегують їхню кількість. Здобувачі
підтвердили, що ознайомлені з процедурами вибору дисциплін. Предмети циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки обирають на сайті ЗВО, а професійної і практичної підготовки – через деканат. Процедурні
питання регулює п. 2.3 Тимчасового положення. Мінімальна кількість студентів – 25 (крім випадків, якщо на
спеціальності навчається менша кількість осіб). Експертам пояснили, що вибіркові дисципліни, за якими
передбачено практичні заняття, можна проводити в групах по 12–15 студентів. Оскільки вибіркові дисципліни є
переважно авторськими курсами, то передбачено лише лекції.

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

Практичну підготовку здобувачів регламентує «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://bit.ly/3dwHcT7), а порядок планування, організацію та контроль за практичною підготовкою студентів
визначає «Положення про проведення практик студентів ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2Ag3474). Обсяг практик
становить 22,5 кред. ЄКТС (за норми 24), що не є критично. Передбачено проходження трьох навчальних практик
(фольклорної, діалектологічної, архівно-музейної) (по 4,5 кред. кожна) та виробничої педагогічної практики за
фахом (9 кред.). Зміст педагогічних практик розроблено у співпраці зі стейкґолдерами, що підтвердили під час
зустрічі роботодавці. Практики допомагають сформувати професійну, проєктувальну, організаційну, контрольну та
ін. компетентності. ЕГ рекомендує наповнити навчальні практики методичним змістом. ЕГ констатує
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невідповідність практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання. У НП заочної
форми (2016–2018 рр.) визначено лише педагогічну практику, а в НП 2019 р. – і фольклорну. Проте ЗВО
оперативно зреагував на зауваження експертів: надіслано проєкт навчального плану на 2020–2021 н. р. для
студентів заочної форми навчання, у якому подано всі види практик (обсяг 16,5 кред.). Експертів запевнили, що це
питання перебуває на стадії обговорення.

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

Упродовж усього періоду навчання та під час проходження практик студенти-бакалаври здобувають соціальні
навички (soft skills), які відповідають результатам навчання за складниками професійної компетентности. Вони
спрямовані на формування комунікативних здібностей, навичок міжособистісного спілкування та міжкультурної
комунікації, здатність працювати в команді й автономно, самоутверджуватися й самовдосконалюватися в умовах
сучасного глобалізованого соціокультурного середовища, відповідати за результати професійної діяльности;
розвивати менеджерські якості філолога та організатора різноманітних філологічних заходів, об’єднань;
удосконалювати лідерські якості, а також виявляти креативність, ерудицію, гнучкість тощо. Чимало дисциплін ОП
«Середня освіта (Українська мова і література)» розвивають уміння комунікувати, критично аналізувати
інформацію, організовувати процес свого навчання та самоосвіти. Здобувачі набувають соціальних навичок не лише
завдяки освітнім компонентам ОП, але й через залучення до різних форм громадської, волонтерської та культурної
діяльности. Навички викладання української мови як іноземної здобувачі отримують під час роботи щорічної
Літньої школи «Українська мова та країнознавство», де вони беруть участь як волонтери.

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

ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» не передбачає присвоєння професійної кваліфікації.

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.

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/3bhpdP3), час на
самостійну роботу становить від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретної
дисципліни. Загальне навантаження студентів – 7200 год. Переважають практичні заняття (загалом 1628 год.), що
зумовлене орієнтацією програми на використання інтерактивних методів навчання, залучення студентів до
активного діалогу. Кількість годин, відведених на самостійну роботу, становить 4016 год., включно з практиками та
написанням курсових робіт. Обсяг самостійної роботи вміщено в силабусах чи в робочих програмах навчальних
дисциплін, що демонструють різний ступінь удокладнення завдань (перелік питань, тематика рефератів,
індивідуальні завдання, тестування, написання конспектів уроків, есе, презентації). Викладачі контролюють
виконання самостійної роботи. Під час зустрічі з ЕГ здобувачі вищої освіти підтвердили реалістичний обсяг
самостійної роботи й адекватність вимог щодо її виконання. На запитання експерта про те, чи реально прочитати всі
твори, запропоновані в списку обов’язкових для прочитання, студентка відповіла, що вона все встигає зробити, бо
ще до вступу знала про специфіку навчання в університеті. Обсяг аудиторної та самостійної роботи здобувачів
корегований у межах робочих програм дисциплін через оптимізацію їхнього змістового наповнення. Загалом
розподіл навантаження дає змогу досягти передбачених ОП результатів навчання та реалістично враховує
навчальний час студента.

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.

ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» не передбачає дуальної освіти. Експертна комісія вважає, що, з
огляду на територіальне розташування ЗВО, варто проаналізувати можливості здобуття студентами дуальної освіти,
що розширило б можливості працевлаштування, допомогло утримати потенційних студентів. Експертна група
рекомендує розглянути такі можливості й розробити Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ЛНУ
ім. І. Франка.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Обсяг і зміст ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» суголосні з вимогами законодавства й загалом
відповідають предметній сфері. Структура ОП забезпечує необхідний обсяг освітніх компонентів, спрямованих на
формування загальних і фахових компетентностей, а також обсяг дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти. Усі
складники логічно пов’язані. ПРН забезпечені дисциплінами циклу професійної і практичної підготовки. Окреслені
предметні сфери дисциплін (мовознавство, літературознавство й історія української літератури, українська мова як
іноземна, фольклористика, прикладна лінгвістика) сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії
студента, його визначеності в професійній діяльності. Співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих
освітніх компонентів загалом ураховує інтереси здобувачів. ОП передбачає практичну підготовку студентів,
ефективне формування «м’яких навичок» і реальний обсяг самостійної роботи.

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

Експертна група рекомендує посилити педагогічний складник ОП, збільшивши до 50 % обсяг дисциплін,
орієнтованих на формування загальних і спеціальних компетентностей майбутнього вчителя; маркувати галузеву
специфіку в назвах дисциплін та в змістових модулях силабусів; увідповіднити НП та ОП для здобувачів вищої
освіти денної і заочної форм навчання стосовно навчальних практик; подумати про можливість запровадження
пасивної педагогічної практики; збільшити кількість кредитів на практичну підготовку до 24; навчальні практики
наповнити методичним змістом, щоб посилити галузевий контекст; удосконалити процедуру, структурно-змістове й
кількісне наповнення вибіркових дисциплін; скорегувати назви 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.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на те, що акредитовувана ОП відповідає законодавчим вимогам; здобувачі вищої освіти мають змогу
формувати власну освітню траєкторію, здобувати «м’які навички» й практичні компетентності; обсяг дисциплін,
орієнтованих на формування загальних і спеціальних компетентностей майбутнього вчителя, засвідчує позитивну
динаміку до збільшення; невідповідність кількості кредитів на практичну підготовку не є критичною (22,5 %); а
університет демонструє готовність удосконалювати освітній процес, оперативно усуваючи недоліки, ЕГ оцінює
критерій 2 як такий, що відповідає рівневі В.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП «Середня освіта (Українська мова і література)»
регульовані «Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році»
(https://bit.ly/2Ag4puB) й оприлюднені на офіційному сайті ЗВО. Правила прийому чіткі та зрозумілі для
потенційних вступників і не містять дискримінаційних положень. Виписано особливості прийому на навчання до
ЗВО осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01.01.2020 р. (наказ №
560), та осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС, територія населених пунктів на лінії зіткнення
тощо (наказ № 697). Усі процедурні питання уточнені й виписані в одинадцяти додатках. У розділі VIII цього
документа чітко прописано спеціальні умови участи в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти й зазначено
категорії осіб, які проходять вступні випробування у формі співбесіди чи складають вступні іспити замість ЗНО.
Виписані умови переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення.

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

Правила прийому на навчання за ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» враховують особливості
філологічної спеціальності загалом. У Додатку 2 до Правил прийому (https://bit.ly/2WMcX45) подано перелік
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Визначення предметів
(українська мова та література, іноземна мова, історія України / географія) та ваги коефіцієнтів цілком логічне й
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об’єктивне, що забезпечує ефективне формування контингенту студентів. Підвищення ваги коефіцієнта з
української мови та літератури (з 0,4 у 2016 р. до 0,5 у 2020 р.) і з іноземної мови (з 0,25 до 0,3) зумовлене
пріоритетністю цих дисциплін для ОП.

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.

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. У межах
акредитовуваної ОП мала місце практика перезарахування дисциплін із подібним змістовим наповненням і
відповідною кількістю кредитів (О. В. Рогачук у 2017 р. перевелася з Тернопільського національного педагогічного
університету імені В. Гнатюка).

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.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює «Порядок визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті» (https://bit.ly/3fAxSzA), затверджений вченою радою Львівського національного університету імені Івана
Франка (протокол № 79/1 від 29 січня 2020 р.). Документ доступний для всіх учасників освітнього процесу. На час
проведення самоаналізу діяв проєкт «Тимчасового порядку визнання у Львівському національному університеті
імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті». На ОП «Середня освіта
(Українська мова і література)» не виявлено практичного застосування цього документа.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Експертна група констатує, що правила прийому на навчання за ОП «Середня освіта (Українська мова і література)»
є чіткими й зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті ЗВО.
Внутрішні нормативні документи дають вичерпну інформацію про доступ до освітньої програми всіх зацікавлених
сторін. Документально врегульовані й дотримані на практиці процедури визнання результатів навчання, здобутих в
інших ЗВО.

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

Очевидних недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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Експертна група висновує, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка чітко задокументовані
й оприлюднені на офіційному вебсайті правила прийому на ОП «Середня освіта (Українська мова і література)»,
належно прописана процедура визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО та неформальній освіті, а тому
Критерій 3 може бути оцінений як такий, що відповідає рівневі А.

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.

Освітній процес у ЛНУ ім. І. Франка реалізовано у формі навчальних (аудиторних) занять, самостійної роботи,
практичної підготовки та контрольних заходів. Серед найбільш представлених методів навчання превалюють
лекція-презентація, бесіда, проблемний виклад, частково-пошуковий метод. Щодо форм оцінювання, то в ОП
подані здебільшого іспит, поточне усне опитування, тестування та презентація. Студентоцентрований підхід
реалізовано через такі форми навчання: есе, аналіз діалектних тестів, модульна та самостійна робота. У звіті
самоаналізу вказано на те, що використовуються ситуативні завдання, а в табл. 3 вони відсутні. Для студентів
доступні елементи дистанційного навчання. На зустрічах зі здобувачами з’ясовано, що методи навчання і форми
оцінювання, представлені в табл. 3, частково відомі студентам. Якщо орієнтуватися на ПРН, які вказані в ОП за 2019
р., то подекуди той самий ПРН досягається великою кількістю освітніх компонентів, (зокрема, ПРН 17 реалізований
через вивчення 17 освітніх компонентів: «Іноземна мова», «Історія світової літератури», «Старослов’янська мова»,
«Сучасна українська літературна мова», «Історія української літератури», «Дисципліни вільного вибору» (12
кредитів), «Лінгвосеміотика», «Вступ до соціолінгвістики» та ін.) як загального, професійного, так і вибіркового
циклів підготовки. Не до кінця зрозумілим є вибір студентами блоку дисциплін вільного вибору циклу гуманітарної
та соціально-економічної підготовки. ЕГ рекомендує вибіркові дисципліни не зазначати в НП, а представити в
додатку до НП.

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).

Здобувачі вищої освіти отримують інформацію про освітній процес за допомогою різноманітних оголошень на сайті
факультету, університету, а також у групах соціальних мереж. Наприклад, із вибірковими дисциплінами студенти
можуть ознайомитися на сайті факультету, переглянувши інформацію за покликанням (https://bit.ly/2YRCX0w).
Проаналізувавши контент сайту, ЕГ виявила відсутність інформації про деякі вибіркові дисципліни («Основи
програмування» (3 сем.), «Фольклорне виконавство» (3 сем.), «Теорія художнього часопростору та ритмотексту» (3
сем.), «Моделі комунікативної поведінки» (5 сем.), «Українське термінознавство» (5 сем.), «Християнство у
фольклорі» (6 сем.) та ін.), хоч вони є в НП 2019 р. Окремі з названих до ОП дисциплін («Історія Далекого Сходу» (4
сем.), «Історія країн Близького Сходу» (6 сем.) та ін.) узагалі не стосуються цієї програми. ЗВО надав додаткові
пояснення щодо корегування вибіркових дисциплін відповідно до робочого НП 2019–2020 н. р. Є зауваження щодо
наповнення силабусів чи РП: у деяких курсах відсутня інформація про викладача та його контакти, наявні
відмінності щодо звітності (залік чи іспит) у силабусах і НП. Замість компетентностей фігурують слова «знати» і
«вміти».

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

ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП насамперед через написання курсових робіт,
їх є три (на 2, 3, 4 к.). У НП курсова робота зазначена як форма звітності (6 сем.) у межах наукового семінару, хоч не
зовсім зрозуміло процедуру її оцінювання. Акцентовано на можливості студентів долучатися до участи в
міжнародних конкурсах, однак у самоаналізі не конкретизовано прізвища студентів. Лише у фотозвіті декан
прокоментував світлину, де зафіксовано написання студентами конкурсних робіт. Доцільно було б показати певну
динаміку, починаючи з 2016 р. Наукова активність студентів акредитовуваної ОП потребує посилення. Це засвідчує
низька участь здобувачів у конференціях (у самоаналізі названо лише М. Махно). На зустрічі студенти не
продемонстрували поінформованості щодо можливостей апробації власних наукових досліджень, оскільки ніколи
не публікували статті. Під час роботи ЕГ у ЗВО проходила ХVІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих
філологів «Vivat Academia» (https://bit.ly/35Qj8YS). Експертам надіслали програму конференції, де серед учасників
– теж лише М. Махно. Залишається актуальним зауваження експертів під час останньої акредитації (хоч і не цієї
ОП) щодо підвищення рівня мотивації студентів шляхом участи в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, науково-
практичних семінарах тощо. Рубрика «Олімпіади» на сайті порожня, хоч у долучених на запит ЕГ матеріалах
названо прізвища призерки (ІІІ місце) та учасників І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н. р.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Під час зустрічі з НПП, що забезпечують реалізацію ОП, з’ясовано, що вони поєднують свою освітню діяльність із
науковою активністю, систематично вдосконалюють та оновлюють освітні компоненти, пропонують здобувачам
освіти новітню літературу для використання в процесі навчання. Подекуди оновлення змісту освітніх компонентів
відбувається шляхом додавання тем до робочої програми курсу (наприклад, модуль «Методика навчання шкільного
курсу української мови в середній школі»). НПП застосовує новітні освітні технології, спрямовані на розвиток
комунікативних та фахових компетентностей. Удосконалення освітніх компонентів ОП викладачі обговорюють на
засіданнях випускових кафедр та на засіданнях вченої ради факультету. Однак ЕГ зазначає, що в окремих силабусах
засвідчено несистематичне оновлення списків рекомендованої літератури (наприклад, із дисципліни
«Етнолінгвістика» (https://bit.ly/2YW9Nx8) тощо).

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

Питання інтернаціоналізації діяльности університету регламентоване «Положенням про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів» (https://bit.ly/3fC5DAp) та «Стратегією міжнародної діяльності ЛНУ ім.
І. Франка» (https://bit.ly/3fEYTSn). Під час спілкування зі здобувачами з’ясовано, що вони не є академічно
мобільними, оскільки не долучаються до міжнародних проектів та стартапів, натомість викладачі беруть участь у
програмах мобільности (Еразмус+) та вишівських обмінах. Приклади такої активности викладачів наведено в
самоаналізі, а студентська мобільність не підтверджена. У надісланих додаткових документах є інформація про те,
що дві студентки ОП «Середня освіта (Українська мова і література)» другого рівня освіти брали участь у
міжнародних стажуваннях (А. Чабан – Вроцлавський університет, Х. М. Василькевич – Університет імені Адама
Міцкевича у Познані). Надані копії договорів із міжнародними партнерами засвідчують, що деякі з них уже не є
дієвими (зокрема, угода з Варшавським університетом укладена 19.05.1995 р. терміном на 5 років, із Ягеллонським
університетом – 28.11.2001 р. на 5 років, з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Любліні – на один рік (термін
завершення угоди 15.03.2020 р.)). У звіті самоаналізу представлена інформація про те, що викладачі та студенти
беруть участь у програмах мобільности з цими університетами, однак документального підтвердження дієвості цих
угод ЕГ не знайшла. Експерти рекомендують поновити міжнародні угоди.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Навчання й викладання за ОП провадять на належному рівні. НПП щороку оновлюють навчальні плани та освітні
програми. Практики осучаснені, вони передбачають впровадження новітніх методів навчання. Комплексне
застосування визначених форм та методів навчання загалом уможливлює забезпечення ПРН, окреслених в ОП.

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

Частково відсутня інформація про силабуси чи робочі програми освітніх компонентів вільного вибору здобувачів
вищої освіти. Однакові ПРН забезпечені значною кількістю освітніх компонентів загального, професійного та
вибіркового циклів. Помітний формалізм у визначенні методів та форм навчання, представлених у матриці;
зафіксовано несистематичне оновлення списків рекомендованої літератури з окремих навчальних дисциплін.
Бажано посилити наукову та конкурсну активність студентів, долучати їх до апробацій власних наукових
досліджень, поєднуючи навчання та науку. Оновити угоди з міжнародними партнерами й активніше працювати в
напрямку академічної мобільности здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

З огляду на висловлені рекомендації щодо перегляду й поновлення списку літератури окремих дисциплін,
посилення академічної й наукової активности здобувачів вищої освіти, документальне внормування міжнародної
діяльності, ЕГ оцінює критерій 4 як такий, що відповідає рівневі В.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

В освітній процес упроваджено систему оцінювання відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у
ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2zvpwbJ). Усі здобувачі вільно орієнтуються в системі оцінювання. Під час зустрічі
підтверджено інформацію про способи повідомлення оцінок. За акредитовуваною ОП здобувачі вищої освіти
складають семестровий екзамен, семестровий диференційований залік, семестровий залік (п. 7.8 «Положення про
організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2LiCSuB). В ОП визначено одну дисципліну, яка
передбачає диференційовану звітність («Старослов’янська мова»), та 4 практики. Незрозумілою є мотивація вибору
цього предмета, не завжди уточнена форма іспиту – усна чи письмова. Терміни складання сесії вказані в навчальних
планах та графіках освітнього процесу. Розклад поточних екзаменів оприлюднюють на сайті факультету за місяць до
початку сесії. Інформацію про іспити та заліки студенти можуть дізнатися також із груп, створених у соціальних
мережах. На зустрічі здобувачі підтвердили, звідки отримують інформацію про форми контролю. Усі процедурні
питання контрольних заходів та критеріїв оцінювання регламентує «Положення про контроль та оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2zr27Zf).

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

На сьогодні стандарт вищої освіти спеціальності 014 Освіта / Педагогіка відсутній, тому гарант та науково-
педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію ОП, орієнтуються на усталену впродовж багатьох десятиліть
практику, що передбачає атестацію здобувачів вищої освіти у формі атестаційних державних іспитів, під час яких
оцінюють обов’язкові результати навчання, визначені освітньою програмою, що відповідає її цілям. Перелік питань
до державної атестації ЗВО надіслав на прохання експертів і розмістив на сайті. Рекомендовано посилити галузевий
складник уведенням питань із методик викладання української мови і літератури.

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.

Контрольні заходи регульовані «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://bit.ly/3bnkPhs), «Положенням про екзаменаційну комісію» (https://bit.ly/2SV2JND), а також «Положенням
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка»
(https://bit.ly/2T8E0FN). Практики врегулювання конфліктних ситуацій на ОП «Середня освіта (українська мова і
література)» не підтверджено. Під час зустрічі студенти не змогли пояснити процедуру врегулювання конфлікту
інтересів чи оскарження власної оцінки, однак вони знають, що в разі конфліктних ситуацій потрібно звертатися на
кафедру чи в деканат філологічного факультету. ЕГ рекомендує посилити інформування здобувачів про порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Для врегулювання конфліктних ситуацій
в університеті сформовано «Комісію з питань етики та професійної діяльності» (https://bit.ly/2SQrAC2). Доцільно
було б створити окреме Положення про врегулювання конфліктних ситуацій, де були б чітко прописані всі
процедурні питання.

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.

Питання академічної доброчесности регулює «Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І.
Франка» (https://bit.ly/35O0YqP) п.п. 5–7. В університеті й на факультеті є особи, відповідальні за перевірку
наукових робіт на наявність плагіату. Однак організацію перевірки покладено на завідувача кафедри. У самоаналізі
зазначено, що всі учасники освітнього процесу підписують «Декларацію доброчесності», проте під час зустрічі зі
здобувачами така інформація не була підтверджена. Попри задекларовану низку заходів із профілактики
академічної недоброчесности, це питання потребує належної уваги. Оскільки на ОП не передбачено написання
дипломних робіт, здобувачі недостатньо обізнані в питаннях академічної культури дослідника й не підтвердили
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факти перевірки роботи на плагіат. На відкритій зустрічі студентка 4 курсу заочного відділу О. Свергун повідомила,
що курсові роботи здавали керівникові, який і перевіряв їх на плагіат. Як зазначила гарант ОП, Положення
затверджене у 2019 р., тому перевірку курсових робіт у попередні роки проводили наукові керівники через
безкоштовні онлайн-сервіси. Із 2020 р. це відбуватиметься централізовано. Під час резервної зустрічі декан
підтвердив використання системи Unicheck для перевірки на унікальність кваліфікаційних робіт. Для протидії
порушенням академічної доброчесности бажано ввести в дисципліни «Основи наукових філологічних досліджень»,
«Науковий семінар» змістові модулі, які практично ознайомлювали б здобувачів з особливостями визначення
текстових збігів у системі Unicheck.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Викладачі та здобувачі вищої освіти усвідомлюють освітній процес як такий, що потребує якісного навчання,
викладання й контролю. Учасники освітнього процесу не перебувають у зоні конфліктних ситуацій «викладач –
студент», «студент – декан», «викладач – декан», розуміють процедуру оскарження результатів навчання.
Контрольні заходи регульовані різноманітними документами, які доступні всім учасникам освітнього процесу.

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

Для поглиблення педагогічної компоненти експерти рекомендують передбачити в державній атестації здобувачів
методичний складник, відкорегувавши назви державних іспитів («Сучасна українська мова з методикою
викладання» та «Історія української літератури з методикою викладання»). Посилити інформування здобувачів про
порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. До курсів «Основи наукових
філологічних досліджень», «Науковий семінар» додати окремі модулі про питання академічної доброчесности та
специфіку перевірки на унікальність науково-дослідницьких робіт у системі Unichek.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на те, що система контрольних заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти в межах акредитовуваної
ОП є нормативно врегульованою, дієвою й доступною, учасники освітнього процесу не перебувають у зоні
конфліктних ситуацій, проте в разі їх виникнення зможуть знайти алгоритм оскарження результатів контрольних
заходів і їх повторного проходження, а університет демонструє готовність удосконалювати освітній процес,
оперативно усуваючи недоліки, ЕГ оцінює критерій 5 як такий, що відповідає рівневі В.

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.

Професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників ЗВО підтверджена стажуванням, яке викладачі
проходять відповідно до графіка, представленого на офіційному сайті університету (план підвищення кваліфікації у
І семестрі 2019–2020 н. р. (https://bit.ly/35NGAGe), виконання плану підвищення кваліфікації у І семестрі 2019–
2020 н. р. (https://bit.ly/3fH223Z)). Робота викладацького складу скерована «Положенням про підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2LlVXMs). У
таблиці 2 інформація щодо академічної та професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації освітньої
програми, частково відтворена некоректно. ЕГ попросила надати додатково електронний варіант з усунутими
недоліками, на що ЗВО оперативно відреагував. Таблицю 2 відомостей про самооцінювання за підписом декана
додаємо окремим файлом. Є побажання до заповнення графи «Обґрунтування»: попри відсутність у рекомендаціях
до оформлення звіту про самооцінювання вказівок на кількість і часовий проміжок виданих праць, варто було б
уодноманітнити спосіб їх подання, оскільки в таблиці є публікації, датовані 1966 р., а кількісні показники
становлять від 3-ох до 19-ти позицій. ЕГ рекомендує для підвищення академічної та професійної кваліфікації НПП,
задіяних на акредитовуваній ОП, посилити публікаційну активність у наукометричних базах даних Scopus / Web of
Science та створити персональні профілі науковців у відповідних базах даних.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

У ході зустрічі з допоміжним персоналом з’ясовано особливості конкурсного відбору НПП. Ця процедура
регламентована «Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2YUYchO), уведеним у дію наказом ректора № 0-126 від 16.11.2018 р.
Усі процедурні моменти є прозорими, чітко зрозумілими для учасників конкурсу. Підтверджено інформацію про те,
що вакантні місця на заміщення посади завідувача додатково оприлюднюють у ЗМІ. Асистенти та старші викладачі
без наукового ступеня не проходять за конкурсом, їх зараховують на роботу в серпні за наказом ректора. Експерти
відзначають наявність рейтингування викладачів, яке провадять у ЗВО. Членам ЕГ надано рейтинг НПП за
випусковими кафедрами. Дієвим є «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників» (https://bit.ly/2LnIILa). Під час обрання на конкурс на заміщення
вакантних посад НПП бажано керуватися Ліцензійними вимогами, що дасть змогу забезпечити об’єктивність та
відповідність рейтингові НПП, які є претендентами на вакантну посаду.

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

ЕГ підтверджує, що ЛНУ ім. І. Франка залучає роботодавців до організації та реалізації ОП через участь у засіданнях
кафедр під час обговорення освітнього процесу за ОП, а роботодавці забезпечують надання баз для проходження
здобувачами вищої освіти виробничої практики. Під час зустрічі з роботодавцями підтверджено інформацію про
плідну співпрацю з питань обговорення ОП та НП. На сьогодні в університеті діє угода з Львівським літературно-
меморіальним музеєм І. Франка (підписана 09.10.2019 р.), із Львівською обласною Малою академією наук
(підписана 03 березня 2015 р. терміном на 10 років), Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради (підписана 16.09.2016 р. терміном на 5 р.). Варто було б укласти договори з приватними
підприємствами та установами малого бізнесу (туристичні агенції, громадські організації, позашкільні заклади
освіти), що розширило б можливості працевлаштування для випускників. Бажано оприлюднювати на сайті
рекомендації та побажання стейкґолдерів у табличному вигляді з урахуванням практико-орієнтованого навчання,
що дасть змогу правильно формувати траєкторію з досягнення програмних результатів навчання.

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

До аудиторних занять під час освітнього процесу долучені професіонали-практики та гостьові професори, які
проводять відкриті лекції, творчі зустрічі, презентації наукових видань та художньої літератури, обговорюють зі
студентами проблемні питання в межах навчальних курсів (для розширення соціолінгвістичних знань студентів про
мову та дійсність Г. Мацюк на заняття із соціолінгвістики запросила Л. Ніцой (https://bit.ly/35PtDeY); аналіз мовних
процесів у Галичині ХІХ століття і їхнього впливу на формування літературної української мови студенти
обговорили з австрійським славістом й україністом Міхаелем Мозером (https://bit.ly/2xYg1Sg) тощо). Здобувачі
вищої освіти мають змогу спілкуватися з письменниками, а також відвідувати майстер-класи відомих особистостей.
Традицією стали щорічні зустрічі з митцями під час Книжкового форуму. Експертам надано цілий список
покликань на такі заходи. У ході зустрічі зі стейкґолдерами підтверджено, що роботодавці долучаються до співпраці,
спілкуючись з адміністрацією факультету, університету, однак на регулярній основі (за сумісництвом) ніхто не
працює. Після занять студенти мають змогу спробувати творчі сили в Літературній студії. Бажано було б
регламентувати її діяльність відповідним положенням та долучати учасників освітнього процесу різних ОП та
курсів. Доречно було б створити та затвердити Положення про залучення професіоналів-практиків, гостьових
лекторів до ОП.

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

Адміністрація ЛНУ ім. І. Франка сприяє професійному розвиткові НПП через надання можливостей для підвищення
їхньої кваліфікації через стажування, зокрема закордонне. Однак постає питання щодо реалізації таких
можливостей, адже деякі представлені угоди мають завершені терміни співпраці, окрім Вроцлавського університету
(термін невизначений), Загребського університету (термін невизначений), Пекінського університету іноземних мов
(термін невизначений) тощо. Під час зустрічі з НПП з’ясовано питання щодо підвищення кваліфікації на базі ЗВО
(відвідування лекцій колег, проходження курсів – комп’ютерних, мовних та ін. (https://bit.ly/3cqpHUj)). Стажування
НПП відбувається згідно з графіком (посеместрово за навчальний рік). На офіційному сайті оприлюднено дані щодо
плану підвищення кваліфікації, а також виконання його відповідно до вказаних термінів. ЕГ уважає за доцільне в
таблиці 2 подати відомості про останнє проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними
працівниками, які входять до групи забезпечення ОП. Бажано було б долучити викладачів філологічного факультету
до роботи Західноукраїнського дослідницького центру з європейських студій – Центр досконалості імені Жана Моне,
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що гідно представляє найкращі освітні й дослідницькі практики програми імені Жана Моне. Положення про Центр
є на сайті ЗВО (https://bit.ly/2SWYYXP).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

З’ясовано, що адміністрація ЛНУ ім. І. Франка сприяє професійному розвиткові НПП та фінансово мотивує їх
(«Положення про мотиваційний фонд» (https://bit.ly/2WKVLvM), «Положення про преміювання працівників,
докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки» (https://bit.ly/2zx2LnL), «Положення про
Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://bit.ly/2SXTTi1). З’ясовано, що всі
НПП мають доступ до необхідної інформації, матеріально-технічних ресурсів, обладнання та сучасної професійної
літератури. Під час резервної зустрічі декан філологічного факультету підтвердив факти преміювання викладачів за
написання публікацій у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, захисту наукових ступенів, написання
монографій, навчальних посібників, підручників тощо. У ході спілкування зі студентами з’ясовано, що відбуваються
опитування щодо фаховості викладачів (на підставі «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (https://bit.ly/3fEKYMb). За словами співробітників
університету, результати такого опитування зберігаються в Центрі моніторингу. Бажано було б періодично (один раз
на семестр) подавати узагальнений аналіз-огляд опитування (анкетування) щодо професійної майстерності
викладачів. Тоді викладач очима студентів буде мотивувати себе до вдосконалення та професійного зростання.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильною стороною постає наявність системи матеріального заохочення й преміювання НПП та здобувачів вищої
освіти. Позитивним є систематичне проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО
відповідно до розробленого плану. Активною є співпраця з міжнародними закладами освіти, місцевими
роботодавцями.

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

Посилити академічний складник НПП, оприлюднивши їхні наукові досягнення за останні п’ять років.
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.
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. Активніше долучати до співпраці роботодавців із метою посилення
практико-орієнтованого навчання. Додатково підвищувати професійну кваліфікацію через долучення до
україномовних платформ EdEra, Prometheus, ВУМ з вивчення та проходження онлайн-курсів, які наразі є
актуальними й затребуваними серед молоді.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на те, що акредитовувана ОП відповідає законодавчим вимогам, а її науково-педагогічні працівники
мають академічну та професійну кваліфікацію, системно підвищують кваліфікацію й проходять стажування,
долучають до співпраці стейкґолдерів, ЕГ оцінює критерій 6 як такий, що відповідає рівневі В.

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.
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Під час акредитації підтверджено, що фінансові та матеріально-технічні ресурси забезпечують освітній процес за
ОП. До початку роботи ЕГ гарантка надіслала фотозвіт про МТБ та відеотрансляцію з факультету, тому експерти
змогли завчасно ознайомитися з необхідними матеріалами. Під час зустрічі декан факультету прокоментував
прозірки фотозвіту, поінформував про можливості МТБ факультету й університету. Підтверджено, що університет
забезпечений навчальними аудиторіями, кабінетами, обладнанням та необхідним устаткуванням. На факультеті є 15
мультимедійних систем (5 стаціонарних та 10 переносних), 5 кабінетів із комп’ютерним оснащенням. Уся
інфраструктура є власністю ЗВО, тому студенти мають вільний доступ до неї. На території ЗВО діє безкоштовний Wi-
Fi. Фонд бібліотеки та електронний каталог систематично поповнюють новими виданнями. Усі охочі студенти
забезпечені гуртожитком; деяким категоріям надано пільги на проживання в ньому. Оскільки у фотозвіті не був
представлений внутрішній вигляд гуртожитків, то частину інформації довелося шукати на сайті ЗВО. Установлено
наявність їдалень, зон відпочинку, навчально-спортивного комплексу, басейну, спортивно-оздоровчого табору
«Карпати», медичного пункту, що дає змогу здобувачам вищої освіти задовольняти свої інтереси й потреби під час
навчання й відпочинку. Обладнання лабораторій забезпечує формування практичних умінь та навичок. Фінансові
та матеріально-технічні ресурси ЗВО є цілком достатніми для досягнення визначених освітньою програмою цілей та
ПРН.

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

Під час зустрічей зі здобувачами та НПП з’ясовано, що ЗВО забезпечує вільний та безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури й інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльности в межах ОП. Здобувачі вищої освіти мають право на безкоштовне користування фондами бібліотеки,
навчальною, науковою, спортивною базами.

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.

Результати проведених зустрічей зі студентами та студентським самоврядуванням дали змогу пересвідчитися, що
освітнє середовище безпечне для життя й здоров’я здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП «Середня освіта
(Українська мова і література)», та дає змогу задовольняти їхні потреби й інтереси. Студенти задоволені умовами
навчання й проживання та матеріально-технічними можливостями ЗВО. Вони звертали увагу на те, що в
університеті сформовано сприятливий морально-психологічний клімат, який не спричинює появу конфліктних
ситуацій. Санітарно-технічний стан приміщень відповідає вимогам правил техніки безпеки. Студентське
самоврядування працює злагоджено й цілеспрямовано, його представники входять до складу вченої ради.

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

ЕГ констатує достатній рівень забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки
здобувачів ВО. Під час зустрічі студенти підтвердили, що вони задоволені організаційною підтримкою освітнього
процесу навчальним закладом. Здобувачі отримують усю інформацію централізовано через працівників деканату та
старост. Засвідчено зручність спілкування з викладачами за допомогою електронної пошти та онлайн-сервісів
(Skype, Zoom, Moodle, GoogleClassroom). У ЗВО працює Психологічна служба, яка провадить психопрофілактичну,
психодіагностичну та психокорекційну роботу серед студентів та НПП, допомагає набути навички ефективної
комунікації. Консультативна підтримка реалізована через систему дистанційного навчання або під час очних
зустрічей із викладачами та адміністративним персоналом. Організаційні й адміністративні питання здобувачі
з’ясовують переважно через кураторів академічних груп та електронну скриньку довіри (https://bit.ly/3fBc8DB).

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

Загалом у ЗВО створені належні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами:
наявні пандуси, спеціально обладнані приміщення, є служба психологічної підтримки, надано змогу дистанційного
навчання за допомогою онлайн-систем. Це засвідчує увагу університету до забезпечення необхідного середовища
для студентів з особливими освітніми потребами, що регламентовано статутом ЗВО (https://bit.ly/3bjeUdw), п. 10.19,
п. п. 10.19.20, 10.19.27 та «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://bit.ly/2YKZyvE), п. 11.6. Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний
центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). ЗВО має ліфт для студентів з особливими
освітніми потребами (здобувачеві оформляють спеціальну пропускну картку) та мобільний сходовий підйомник.
Деякі видання бібліотеки відцифровані, є книги, надруковані шрифтом Брайля. Студенти, які за станом здоров’я або
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з інших причин не можуть відвідувати аудиторні заняття за звичайним графіком, мають змогу навчатися за
індивідуальним планом після відповідного рішення вченої ради факультету.

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.

Політика і процедури розв’язання конфліктних ситуацій у ЗВО врегульовані Статутом ЛНУ (https://bit.ly/35QVgEC)
п. 10.19 та «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/3cr0TvK). Під час зустрічей зі
здобувачами та студентським самоврядуванням підтверджено відсутність випадків сексуальних домагань,
дискримінації та корупції. Студенти описали порядок своїх дій у разі виникнення конфліктних ситуацій: повідомити
куратора академічної групи (порадника), скористатися електронною скринькою довіри (dovira_lnu@ukr.net) чи
звернутися за допомогою до Психологічної служби університету. У ЗВО створено Комісію з питань етики та
професійної діяльности (https://bit.ly/2WkTJ6q), яка розглядає конфліктні ситуації між НПП та здобувачами ВО.
Університетові варто систематизувати різні документи в цілісне відповідне Положення щодо врегулювання
конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЕГ констатує, що ЗВО має власну добре розвинену навчальну та соціальну інфраструктуру (їдальні, навчально-
спортивний комплекс, басейн, бібліотеки, гуртожитки, медичний пункт, спортивно-оздоровчий табір, зони
відпочинку) для задоволення потреб здобувачів вищої освіти. Студенти мають змогу дистанційно використовувати
навчально-методичний контент через сайт університету та онлайн-системи. Санітарно-технічний стан усіх аудиторій
та кабінетів відповідає вимогам і правилам експлуатації. В університеті працює Психологічна служба, що надає
здобувачам та НПП психологічну допомогу.

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

ЕГ рекомендує вивчити питання про систематизацію різних документів у цілісне Положення щодо врегулювання
конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією).
Незважаючи на щосеместрові опитування студентів щодо виявлення їхніх потреб та інтересів, доцільно було б
проводити такі анкетування частіше або застосовувати інші методи діагностування.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Під час ознайомлення з нормативними документами ЗВО та в ході зустрічей підтверджено, що здобувачі ВО й
викладачі мають безоплатний доступ до інфраструктури, яка необхідна для навчання й викладання. Добре
налагоджено систему консультаційної, організаційної, соціальної, освітньої та інформативної підтримки. Оскільки
відеоформат проведення акредитації не дав змоги експертам повною мірою оглянути матеріально-технічну базу, то
ЕГ оцінює критерій 7 за рівнем відповідности В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Загальноінституційна політика щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм у ЗВО врегульована відповідними внутрішніми документами: «Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/3ckeCEh) та «Положенням про Центр забезпечення

Сторінка 17



якості освіти ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/35QXjIz). Центр забезпечення якості освіти (https://bit.ly/2yIG3ZZ)
розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечує її відповідність
сучасному рівневі розвитку освіти, науки, потребам ринку, вимогам законодавства; аналізує складники системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на основі результатів опитувань студентів, працівників, випускників
та роботодавців, рейтингу викладачів та індексу науково-педагогічного потенціалу кафедр; формує пропозиції щодо
вдосконалення системи забезпечення якости підготовки фахівців тощо. На засіданнях випускових кафедрах
щорічно переглядають ОП, що засвідчено в протоколах засідань. Зміни ОП затверджує вчена рада філологічного
факультету.

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

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду змісту й компонентів ОП та до інших процедур
внутрішнього забезпечення якости ОП. Студенти висловлюють пропозиції через представників студентського
самоврядування, які є членами вченої ради й беруть участь у засіданнях, під час яких обговорюють та затверджують
зміни до ОП. У ході аналізу відомостей про самооцінювання, а також інтерв’ювання здобувачів освіти з’ясовано, що
пропозиції студентів здебільшого враховані лише в контексті розширення каталогу запропонованих вибіркових
дисциплін або ж вибору окремих форм і методів навчання. В університеті організовано щосеместрове опитування
студентів стосовно вдосконалення освітніх компонентів, якості навчання та кваліфікації викладачів. І. Б. Іваночко,
керівник Центру забезпечення якості освіти, відповідального за проведення таких досліджень, ознайомила
експертну групу з планами щодо оптимізації кількости опитувальників і їхнього змісту, а також удосконалення
процедури реагування на виявлені недоліки. ЕГ підтвердила залучення здобувачів вищої освіти до систематичного
перегляду ОП та обговорення її змісту через анкетування (надано скани «Звіту за результатами опитування
студентів (щодо ОП)» за 19.02.2020 р.).

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

ЕГ з’ясувала, що роботодавці, які представляють загальноосвітні школи та гімназії міста, безпосередньо залучені до
процесу періодичного перегляду ОП. Їхня участь підтверджена наданими для ознайомлення відгуками та
рецензіями, укладеними угодами про співпрацю, а також безпосередньо під час відеозустрічі. Зокрема,
представники роботодавців підтвердили свою участь в організаційних заходах та настановчих конференціях перед
виробничою практикою, навели факти врахування їхніх побажань.

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

Спеціальність 014 «Середня освіта (українська мова та література)» нова на факультеті, і перші випускники
закінчать навчання 2020 р. Зі слів адміністрації, працівники кафедр, деканату та «Асоціація випускників ЛНУ»
планує збирати інформацію щодо кар’єрного шляху 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.

Внутрішнє забезпечення якости ОП у ЗВО відбувається відповідно до вимог «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2yzvWa0), що передбачає реагування на виявлені недоліки в
ОП та освітній діяльності. Реагування на виявлені недоліки в ОП відбувається на кафедральному рівні, значну роль
відведено науково-методичній раді та вченій раді факультету й університету. У зв’язку з потребою обговорити проект
НП й ОП для здобувачів заочної форми навчання з метою увідповіднити практичну підготовку студентів, ЕГ
рекомендує сформувати модель обговорення ОП на сайті факультету, а також відображати цей процес у соціальних
мережах.

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

Зовнішній аналіз забезпечення якости вищої освіти відбувається вперше, оскільки на час останньої акредитації 2013
р. цієї ОП ще не було. Але розробники стверджують, що вони взяли до уваги загальні зауваження попередньої
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акредитації.

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

ЕГ установила, що процедури й політики забезпечення якости всі члени академічної спільноти ЗВО сприймають
належно. Під час корегування ОП ураховують опитування студентів, викладачів, роботодавців стосовно якости
освітнього процесу. Це регламентоване «Положенням про організацію опитування студентів, викладачів,
випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу» (https://bit.ly/2Wi8E1h). На сайті філологічного
факультету розміщено проєкти освітніх програм (https://bit.ly/3fD17la).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Загальноінституційна політика щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм у ЗВО врегульована університетськими положеннями. Відповідні процедури та політики сприймаються як
корисні всіма членами академічної спільноти. Адміністрація закладу й розробники освітньої програми під час
експертизи виявили позитивне ставлення до висловлених рекомендацій, продемонстрували оперативність та
готовність удосконалювати ОП. Здобувачі вищої освіти через орган студентського самоврядування (студентську
раду) залучені до процедур внутрішнього забезпечення якости та перегляду ОП. В університеті щосеместрово
організовують опитування, результати яких обговорюють на засіданнях відповідних кафедр, навчально-методичної
ради та ін. Організовано взаємодію з роботодавцями.

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

ЕГ рекомендує сформувати модель обговорення ОП на сайті факультету, а також відображати цей процес у
соціальних мережах; розглянути питання про формування цілісної траєкторії фахової кар’єри випускників ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЕГ висновує, що, попри наявну потребу подальшого вдосконалення функціювання внутрішньої системи
забезпечення якости вищої освіти, адміністрація ЗВО та розробники ОП демонструють бачення шляхів
нормативного врегулювання зазначених процедур, а також безпосередньої їх реалізації під час моніторингу та
перегляду ОП. З огляду на це вважаємо, що за критерієм 8 ОП загалом відповідає вимогам, а тому оцінюємо його за
рівнем відповідности В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Під час експертизи встановлено, що правила й процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними, чіткими й зрозумілими. Вони регламентовані «Положенням про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/2Lmh4hD) та «Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім.
І. Франка» (https://bit.ly/2SPzJa4). Оцінювання роботи науково-педагогічних працівників провадять відповідно до
«Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників» (https://bit.ly/2WX7wiT). Опитування стейкґолдерів відбувається на підставі «Положення про
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(https://bit.ly/2YQPUra). Діяльність студентського уряду університету регламентує «Положення про студентське
самоврядування ЛНУ ім. І. Франка» (https://bit.ly/3fxT9Kl).
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2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті філологічного факультету представлені ОП, НП різних років, починаючи з 2016 (https://bit.ly/2SRV9Dm).
Це є свідченням того, що програма постійно оновлюється. Проте розміщені на сайті рецензії роботодавців на
акредитовувану ОП не містять зауважень, рекомендацій та побажань. Відсутня також інформація щодо пропозицій
стейкґолдерів. ЕГ рекомендує виробити модель обговорення ОП на сайті факультету, аби було зрозуміло, які
аспекти потребують удосконалення і хто є ініціатором цих змін. Варто вдосконалити процедуру написання відгуків
на ОП з побажаннями та рекомендаціями. Порівняльну таблицю побажань та врахованих зауважень доцільно
розміщувати нижче від ОП та НП.

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

ОП та НП 2016–2019 рр. розміщені в публічному доступі на сайті ЗВО (https://bit.ly/2yzx39G). Оприлюднено
навчальні плани денної та заочної форм навчання, а також проєкт 2020 р. для обговорення. Усі зацікавлені сторони
освітнього процесу ОП можуть ознайомитися з цілями програми, очікуваними програмними результатами,
освітніми компонентами. У процесі підготовки до акредитації експерти виявили, що не до всіх навчальних
дисциплін, особливо вибіркового циклу, подано силабуси чи робочі програми. Після зауваження ЕГ оновлено
контент сайту, а експертам надано інформацію про вибіркові дисципліни з необхідними покликаннями.
Ознайомлення з наповненням силабусів та робочих програм засвідчило деякі неточності, а саме: вказано іншу
інформацію, ніж на сайті та в навчальному плані, не завжди збігається семестр, відсутні контактні дані викладачів
(емейли) і назва кафедри. Відрізняються також назви деяких дисциплін у НП та на сайті. Зазначені недоліки гарант
пояснює тим, що наповнення сайту відповідає чинним НП відповідно до семестру, а тому деякі дисципліни мають
інші назви. Рекомендуємо корегувати наповненість сайту з робочими НП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ відзначає публічність і доступність обговорення проєкту ОП 2020 р., активну участь стейкґолдерів в аналізі
проєкту та чинної ОП, її компонентів.

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

ЕГ рекомендує 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. Періодично переглядати наповнення сайту. Пропозиції стейкхолдерів представляти на обговорення в
табличному вигляді з подальшим обґрунтуванням доцільності включення рекомендацій чи побажань в ОП та
навчальний план.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Загалом ОП за критерієм «Прозорість та публічність» відповідає вимогам, а тому експертна комісія оцінює його за
рівнем відповідности В.
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Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток таблиця2 перетворено.pdf /JU3GEPVrePG0kVAhSk9++84c+yS3oFaNiypcLws+
Ek=

***

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
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актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Шитик Людмила Володимирівна

Члени експертної групи

Шарова Тетяна Михайлівна

Никипорець Дарина Валеріївна
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