
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)

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 25570

Назва ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 014 Середня освіта

Cпеціалізація (за наявності) 014.13 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Аристова Людмила Сергіївна, Скоропляс Віталій Юрійович,
Макаренко Лідія Петрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 14.05.2020 р. – 16.05.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи http://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/PROHRAMA-
muz-myst.docx

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

ЗВО оперативно реагує на зауваження та пропозиції попередніх акредитацій. ЕГ для ознайомлення було надано
файл навчального плану ОП (2020 р.), який, на даний час, проходить обговорення на кафедрі, у документі вже
враховані рекомендації ЕГ які були надані під час акредитації даної ОП. На запит ЕГ гарантом було надано всю
необхідну інформацію та документи, організовано всі заплановані онлайн-зустрічі, забезпечено присутність
запрошених осіб. Під час проектування цілей ОП було враховано потреби стейкхолдерів, специфіку спеціальності та
регіональний контекст. Структура та зміст освітньої програми відповідає вимогам законодавства та дозволяє
досягти заявлених ПРН. Налагоджено публічний доступ до ОП, існує чітка процедура визнання результатів
навчання. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та програмних
результатів навчання. Контрольні заходи та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими,
дозволяють встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремого освітнього компоненту.
Кваліфікація НПП забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та ПРН. Освітнє середовище та
матеріальні ресурси є достатніми для здійснення ефективного освітнього процесу за ОП. ЗВО активно впроваджує
систему внутрішнього забезпечення якості освітньої програми. У закладі визначені чіткі і зрозумілі правила та
процедури, що регулюють права й обов‘язки всіх учасників освітнього процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Зазначені в ОП цілі корелюється із місією, візією та стратегією розвитку ЗВО. Цілі ОП та ПРН визначаються з
урахуванням потреб стейкхолдерів, враховано тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження. Структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача. Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО. Університет має налагоджену співпрацю з іноземними ЗВО
існує чітка процедура визнання та перезарахування результатів навчання, функціонує система «семестровий обмін»
у рамках програми «Еразмус +». 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, забезпечується поєднання навчання і дослідження. Форми та методи навчання і
викладання за ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Форми
контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими. Інформування студентів щодо методів та
форми оцінювання відбувається вчасно та доступно. Студенти ознайомлені із критеріями оцінювання знань. На ОП
систематично відбувається опитування студентів щодо якості освітнього процесу. На ОП існує процедура
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначено порядок оскарження результатів контрольних заходів і
їх повторного проходження. На факультеті налагоджено ефективну комунікацію та довірливе спілкування студентів
із адміністрацією. У ЗВО визначена чітка зрозуміла політика дотримання академічної доброчесності. Систематично
проводяться заходи щодо дотримання правил академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
Наукові праці учасників освітнього процесу перевіряються на наявність плагіату, ЗВО забезпечує доступ до
платформи Unicheck. Кваліфікація НПП забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Процедура конкурсного добору НПП є прозорою та дозволяє забезпечити
необхідний рівень професіоналізму для успішної реалізації ОП. ЗВО залучає до організації та реалізації освітнього
процесу роботодавців та професіоналів-практиків. ЗВО сприяє професійному розвитку НПП через власні
сертифіковані програми. Рейтинг НПП ЗВО має пропорційне матеріальне та моральне заохочення. Фінансові та
матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. У ЗВО успішно функціонує система е-Університет.
Заклад відстежує кар’єрний шлях випускників ОП. Університет систематично проводить інформаційні кампанії
серед усіх учасників освітнього процесу, стосовно політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендовано: -заради ознайомлення НПП і студентів із місією та стратегією розвитку ЗВО провести відповідні
заходи (бесіди, лекції та ін.). Обговорити на засіданнях структурних підрозділів ЗВО можливість включення до
філософії ЗВО (“Стратегія 2020”) вислів «Patriae decori civibus educandis», який студенти і НПП вважають місією
Університету; - врахувати поради стейкхолдерів, зокрема: збільшити кількість практичних занять, включити в
освітні компоненти навички роботи з ІКТ та сучасним програмним забезпеченням, збільшити кількість освітніх
компонентів, які спрямовані на здобуття практичного досвіду роботи із дітьми у ЗЗСО та ЗДО; - врахувати досвід
аналогічних українських ОП, які мають інноваційний та/або взірцевий характер, що підтверджено відповідним
рішенням Національного агентства; - зробити сайт більш зручним для відвідувачів; - результати анкетування
здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності методами навчання і викладання на ОП оприлюднювати на сайті
університету; - удосконалити процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті; - оновити зміст РПНД, врахувати зміну освітньої парадигми, яка відбулася в середній освіті.
Відповідно до нових підходів, посилити методичну складову. Оновити списки літератури сучасними вітчизняними
виданнями, скоротити перелік літературних джерел в ОК “Історія України”, “Педагогіка”, “Аналіз музичних форм”,
“Історія зарубіжної музики”, “Музична психологія”. Силабуси навчальних дисциплін зробити більш
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презентабельними і доступними для сприйняття студентами; - активізувати роботу із популяризації академічної
доброчесності серед учасників освітнього процесу; - детально прописати процедуру оскарження результатів
контрольних заходів; - активніше залучати до аудиторних занять професіоналів-практиків; - обговорити на
засіданнях структурних підрозділів ЗВО можливість включення у «Положення про оцінювання роботи та
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників» балів «за діяльність під брендом
Університету»; - запровадити електронну систему введення інформації щодо рейтингу НПП; - продовжити ремонт
аудиторій та покращити умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами; -
систематично дотримуватися розроблених процедур періодичного перегляду ОП; - більше уваги приділяти
інформуванню студентів щодо їх прав, можливостей впливу на формування та перегляд ОП; - посилити співпрацю з
роботодавцями шляхом залучення до проведення лекційних/практичних занять професіоналів-практиків
відповідної галузі; - з метою отримання пропозицій від зацікавлених сторін удосконалити процедуру оприлюднення
ОП та її проєктів (доопрацювати механізм комунікації із стейкхолдерами щодо формування ОП). ЕГ для
ознайомлення було надано файл навчального плану (2020 р.), який, на даний час, проходить обговорення на
кафедрі, у документі вже враховані перелічені рекомендації ЕГ які були надані під час акредитації даної ОП.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОП сформульовані таким чином: «Забезпечення студентам умов формування і розвитку професійних
компетентностей бакалавра для здобуття знань та вмінь, необхідних для здійснення фахової діяльності у сфері
освітньо-виховного процесу в закладах (базової) середньої освіти; підготовка висококваліфікованих фахівців з
музичної педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання, демонструють сучасне соціологічне мислення та
володіють фаховими навичками, необхідними для вирішення музично-педагогічних проблем». «Освітня програма
«Середня освіта (музичне мистецтво)» допомагає утвердити у свідомості і почуттях особистості національно-
патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України. Якість навчання і
підготовки висококваліфікованих та конкурентноздатних фахівців ОП спрямована на підготовку
конкурентноспроможних фахівців у сфері підготовки Середня освіта (музичне мистецтво)». Зазначені цілі в повній
мірі корелюється із місією, візією та стратегією закладу вищої освіти. www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf Під час бесід із НПП та студентами було з’ясовано, що вони не в повній
мірі ознайомлені із місією ЗВО. Місією свого закладу вважають напис на фронтоні головного корпусу університету
“Patriae decori civibus educandis” (“Освічена людина - окраса Батьківщини”).

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
стейкхолдерів. Однак, під час бесід із роботодавцями, випускниками та студентами було з’ясовано, що дана ОП
потребує певного доповнення. Зокрема: збільшення практичних занять по спеціальності (Середня освіта (Музичне
мистецтво); включення в освітні компоненти навиків роботи з ІКТ та сучасним програмним забезпеченням,
необхідним для дистанційного навчання; збільшення освітніх компонентів, які спрямовані на здобуття практичного
досвіду роботи із дітьми у ЗЗСО та ЗДО.

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.

Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту. У проєкті нової ОП на 2020 рік, який було надано для ознайомлення членам ЕГ, включено
освітні компоненти, які враховують найновіші тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. На ОП враховано
досвід аналогічних іноземних (Жешівський (Польща) та Печський університет (Угорщина)) та Вітчизняних ЗВО. Під
час зустрічей було встановлено, що існує налагоджена комунікація із НПУ ім. М.П.Драгоманова (м. Київ), ЦДПУ
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ім.В.Винниченка (м. Кропивницький), ПНУ ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), ДДПУ ім. І. Франка
(м.Дрогобич) та ін.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Визначені в ОП програмні результати навчання відповідають в сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і
передбачають здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного
виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Зазначені в ОП цілі в повній мірі корелюється із місією, візією та стратегією розвитку ЗВО. Цілі освітньої програми
та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів. Цілі ОП та ПРН
визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту.
Визначені в ОП програмні результати навчання відповідають в сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій.

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

Під час бесід із НПП та студентами було з’ясовано, що вони не в повній мірі ознайомлені із місією ЗВО. ОП потребує
певного доповнення. Зокрема: збільшення практичних занять по спеціальності (Середня освіта (Музичне
мистецтво); включення в освітні компоненти навиків роботи з ІКТ та сучасним програмним забезпеченням
необхідним для дистанційного навчання; збільшення освітніх компонентів, які спрямовані на здобуття практичного
досвіду роботи із дітьми у ЗЗСО та ЗДО. Не в повній мірі враховано кращий досвід аналогічних вітчизняних освітніх
програм. Рекомендовано: заради ознайомлення НПП і студентів із місією та стратегією розвитку ЗВО провести
відповідні заходи (бесіди, лекції та ін.). Обговорити на засіданнях структурних підрозділів ЗВО можливість
включення до філософії ЗВО (“Стратегія 2020”) вислів «Patriae decori civibus educandis», який студенти і НПП
вважають місією Університету; врахувати поради стейкхолдерів, зокрема: збільшити кількість практичних занять;
включити в освітні компоненти навички роботи з ІКТ та сучасним програмним забезпеченням необхідним для
дистанційного навчання; збільшити кількість освітніх компонентів, які спрямовані на здобуття практичного досвіду
роботи із дітьми у ЗЗСО та ЗДО; врахувати досвід аналогічних українських ОП, які мають інноваційний та/або
взірцевий характер, що підтверджено відповідним рішенням Національного агентства.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Критерій 1 “Проектування та цілі освітньої програми”, в цілому, відповідає рівню В. Зазначені недоліки є
несуттєвими.

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).

На підставі аналізу ОП та НП 2016р. (термін навчання 4 роки) (затверджено ВР ЛНУ ім. І.Франка, протокол №22/6
від 29.06.2016р.) встановлено, що обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам
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законодавства щодо навчального навантаження. Загальний обсяг ОП - 240 ЄКТС, на дисципліни за вибором
здобувачів відводиться 60 ЄКТС (25%). Згідно з ОП передбачено виділення циклів підготовки з дисциплінами двох
видів: нормативні та вибіркові навчальні дисципліни.

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.

На основі аналізу змісту ОП, НП та відомостей, що викладені в таблицях 1,3 ЕГ з'ясовано, що зміст ОП відповідає
предметній області спеціальності 014 Середня освіта, (музичне мистецтво), 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. ЕГ встановила, що відомості, які викладені в таблиці 3
самозвіту подані не коректно, частково не відповідають Матриці забезпечення ПРН відповідним ОК (ОП 2016р.)
(технічні помилки). Так, Таблиця 3 самозвіту - нормативні: ОК 1 – ПРУ2, ПРУ3; ОК4 – ПРУ2; ОК6 – ПРУ2, ПРЗ7;
ОК7 – ПРУ4 (викликає сумнів співвіднесення ОК7 з ПРУ4: ОК7 «Фізвиховання» - ПРУ4 «Знати особливості розвитку
європейської та вітчизняної музичної культури, педагогічні системи та концепції музично-естетичного виховання
школярів»), ПРУ2, ПРУ6, ПРУ7; ОК1.1. – ПРУ2, ПРУ7;ОК1.2. – ПРУ2ПРЗ7; ОК5 – ПРЗ7, ПРУ2; вибіркові: ВД2.3
«Культура усного мовлення» - ПРУ2, ВД2.4 «Аранжування» - ПРЗ3, «Робота на радіо і телебаченні» - ПРЗ7.
Структурно-логічна схема дозволяє визначити логіку та зв'язок вивчення дисциплін, складає логічну
взаємопов’язану систему. Співвідношення обсягів обов’язкових та вибіркових компонентів взаємоузгоджено:
загальний обсяг ОП становить 240 кредитів, з них нормативні – 180 кредитів (професійна складова – 141 кредит),
вибіркові – 60 кредитів (25%).В ОП передбачено написання 2-х курсових робіт (“Аналіз музичних форм”, “Теорія та
методика музичного виховання”). В ОП 2016р. написання 1 курсової роботи віднесено до дисциплін вільного вибору
студентів (ВД2.7) – 3 кредити, в НП 2018 р. цю позицію змінено, віднесено до обов’язкових компонентів
(нормативних дисциплін). Аналіз робочих програм і силабусів виявив деякі невідповідності розподілу годин ОК
(можливо технічні помилки): ОК1 «Українська мова» в ОП – 3 кредити (90 год.), в РП – 16 год. (лекція), 32 год.
(практ.), 90 год. (самост.) (заг. к-ть – 138 год.); ОК6 «Іноземна мова» в ОП – 12 кредитів, в РП – 6 кредитів; ОК1.8
«Основи теорії музики» в ОП - 3 кредити (90 год.), в РП – 16 (лекц.), 16 (практичн.), 88 (сам.) (заг. к-ть – 120 год.);
ОК1.13 «Постановка голосу» в ОП – 10 кредитів (300 год.), в РП – 15 кредитів (276 год. (практ.), 174 год. (сам.)). В
змісті дисципліни «Психологія» не передбачено вивчення теми «Вікова та педагогічна психологія». Вивчення
дисципліни «Педагогіка» передбачається після вивчення «Музичної педагогіки», що порушує логічність системи
вивчення дисциплін. Розподіл годин в робочих програмах дисциплін «Аналіз музичних форм», «Історія зарубіжної
музики», «Основи теорії музики», «Сольфеджіо», «Музична педагогіка» на лекційні і практичні форми робіт
становить по 1 годині або 0,5 години на тему. Позитивними змінами в НП 2019р. є об'єднання дисциплін «Безпека
життєдіяльності» і «Охорона праці» та їх укрупнення в одну дисципліну “Безпека життєдіяльності та охорона праці”,
що знімає дублювання змісту дисциплін.

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

Відповідно до освітньої програми здобувач вищої освіти отримує кваліфікації: бакалавр середньої освіти (Музичне
мистецтво), вчитель музичного мистецтва, музичний керівник. Зміст освітньої програми відповідає предметній
області визначеної для неї спеціальності, для отримання додаткової кваліфікації «музичний керівник» в ОП в ОК
«Теорія та методика музичного виховання (дошкільна та шкільна)» уведено теми для вивчення методики
дошкільного музичного виховання, розгляд програми дошкільного музичного розвитку «Дитина» та ін.,
затвердженої МОН України, в ОК «Музична психологія», «Музична педагогіка» окрім розгляду психологічних
особливостей шкільного віку, приділено увагу дошкільному віку, методам і технологіям навчання і виховання дітей
різного віку, в ОК «Постановка голосу», Основний та додатковий музичний інструмент» вивчаються музичні твори,
які запропоновані для прослуховування та виконання різновікових груп дітей (дошкільників та учнів ЗЗСО),
проводиться навчальна практика в ЗДО та в ЗЗСО.

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

Аналіз системи вибіркових дисциплін (ОП вибірковий компонент, таб.1 самозвіту) свідчить про можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. Розроблено силабуси дисциплін вільного вибору,
які подані в самозвіті, але на сайті ЗВО відсутні силабуси, а є опис дисциплін з прикріпленими робочими
програмами (https://cutt.ly/ryY8lyl). На дисципліни вільного вибору відводиться 60 кредитів ЄКТС (25%). Процедура
корелюється Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/0yY8lQV), Тимчасовим положенням
«Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/ZyY8lDO) (затверджено 31.12.2015р.). Запис на вибіркові навчальні
дисципліни організовано через електронний кабінет. Наявність бази вибіркових дисциплін на сайті випускової
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кафедри (перелік професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) -
відсутній, він є лише в особистому кабінеті студента. На сайті кафедри у вкладці “Навчальні курси” представлено
деякі дисципліни вільного вибору, які перемежовуються з нормативними дисциплінами https://cutt.ly/nyY8lNn.
Чітка структура відсутня. Процедура вільного вибору дисциплін у ЗВО подана доступно і зрозуміло для здобувачів
вищої освіти (https://cutt.ly/8yY8zr9). Інформація щодо дієвості механізму процедури вільного вибору дисциплін
підтверджена інтерв’юванням студентів. ЕГ встановила, що студенти обізнані з процедурою вибору дисциплін,
вільно розкривають поетапність процесу, що свідчить про дієвість зазначеної процедури. Але ЕГ зауважує, що до ОК
вибіркових дисциплін ОП 2016р. віднесено написання курсової роботи (ВД2.7. – 3 кредити), що не могло бути
вільним вибором студента, на сьогодні ця позиція змінена.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку під час проходження педагогічних
практик, відвідування індивідуальних практичних занять з основного та додаткового музичного інструменту,
постановки голосу, диригування, хорового класу та практичної роботи з хору та під час прослуховування лекцій та
практичних занять з дисципліни «Теорія та методика музичного виховання (дошкільна та шкільна)». У ОП 2016р.
навчальна практика (3 кред.= 90 год.) запланована у 6 семестрі, а педагогічна (6 кред.=180 год.) - у 8 семестрі.
Однак, ЕГ встановила, що на педагогічну практику відведено недостатню кількість кредитів ОП 2016р., НП 2019р. –
9 кредитів (4% від загальної кількості кредитів), але практична підготовка (навчальні і виробничі практики),
враховуючи рекомендації Європейського простору вищої освіти, мають складати не менш як 10% від загальної
кількості кредитів за програмою підготовки освітнього ступеня бакалавр. На зустрічі ЕГ з стейкхолдерами однією з
пропозицій було збільшити години на практичну підготовку. Ці позиції були враховані гарантом і робочою групою
спеціальності в проєкті ОП 2020р., яку надали ЕГ в процесі онлайн-візиту (навчальна практика - 12 кредитів,
педагогічна - 12 кредитів, що становить 10% від загальної кількості кредитів). Проведення практик регламентуються
Положенням про проведення практик студентів Львівським національним університетом імені Івана Франка
(затверджене 01.03.2013р., не оновлювалось, https://cutt.ly/SyEeD22). ЕГ в процесі спілкування з фокус-групами
(адміністрація ЗВО, НПП, здобувачі вищої освіти) та ознайомлення з угодами про співпрацю з’ясувала, що перелік
баз практик, розміщених на сайті був змінений, зі слів гаранта, педагогічна практика проходить на базах: ліцей №8
(договір №20200102 від 02.01.20р.), ЗОШ №50 ім.А.С.Макаренка (договір №20200103 від 03.01.20р.), СЗОШ №34
ім. М.Шашкевича (договір №20200110 від 10.01.20р.), ЗДО (ЗДО №48 угода від 15.01.2019р, ЗДО №128 договір від
15.01.2020р. номери договорів (угод) відсутні) зі слів студентів практика проходила в ЗДО та Ліцеї «Сихівському»
(договір ЗВО не надано), але на зустрічі ЕГ з фокус-групами (стейкхолдери) представниця ліцею підтвердила
проходження практики здобувачами вищої освіти в даному ліцеї. Під час робочої онлайн-зустрічі ЕГ зі здобувачами
освіти, було підтверджено, що отримані здобувачами під час практики компетентності дійсно є необхідними в їх
подальшій професійній діяльності. Одними з пропозицій стейкхолдерів (вчителів ЗЗСО, методистом та
муз.керівником ЗДО) було підсилити методичну підготовку здобувачів вищої освіти.

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

ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills). ОП включає достатній перелік
освітніх компонентів, що дозволяють отримати програмні компетентності, які можна віднести до soft skills, а саме:
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Педагогіка», «Психологія», «Теорія та методика музичного
виховання (дошкільна та шкільна)», під час практичної підготовки (педагогічної практики). Студенти, які
навчаються на ОП беруть активну участь у житті Університету, долучаються до заходів студентського
самоврядування та є ініціаторами низки мистецьких подій у ЗВО.

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

Відповідний професійний стандарт відсутній.

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

Університет використовує збалансований підхід для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах) ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти. У ЗВО розроблені загальні вимоги щодо
розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів
вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка (включно із самостійною роботою) і визначається Положенням про організацію
освітнього процесу (https://cutt.ly/cyEeGNG) (розділ 5 «Навчальний час здобувача вищої освіти»), згідно з яким
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навчальний день не має перевищувати 8 академічних годин; навчальний тиждень 40 академічних годин. НП ОП
включає як аудиторне навантаження, так і самостійну роботу студентів (СРС), обсяг якої за кожною дисципліною
відповідає встановленим МОН України граничним нормам (кількості годин аудиторного навантаження орієнтовно
до 1/3 від кредиту ЄКТС, а годин на самостійну роботу - до 2/3 кредиту ЄКТС). Під час індивідуальної бесіди ЕГ зі
здобувачами вищої освіти було з'ясовано, що при визначенні співвідношення фактичного навантаження та обсягу
окремих освітніх компонентів за ОП інтереси здобувачів враховуються. Загалом протягом тижня є 28 (на 1 курсі) і
26 (2-4 курс) аудиторних годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє більше уваги приділити
самостійній роботі.

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

На даний час підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за освітньою програмою 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі,
передбаченому законодавством. На сайті ЗВО розміщено «Положення про організацію освітнього процесу».
З’ясовано, що є в наявності відповідні локальні документи, які заявлені в звіті про самоаналіз. ОП включає
достатній перелік освітніх компонентів, що дозволяють отримати програмні компетентності, які можна віднести до
soft skills.

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

Невідповідності розподілу годин ОК ОП відповідно до робочих програм і силабусів (технічні помилки). Недостатня
кількість кредитів виділено на практичну підготовку (9 кредитів) (ОП 2016р.). Положення про проведення практик
(затверджене 01.03.2013р., є застарілим, не оновлювалось, https://cutt.ly/SyW4Q6I). На сайті кафедри розміщено
частину робочих програм нормативних та вибіркових дисциплін. До ОК ОП 2016р. вибіркових дисциплін віднесено
написання курсової роботи (ВД2.7. – 3 кредити). В змісті дисципліни «Психологія» не передбачено вивчення теми
«Вікова та педагогічна психологія», що є важливим для вивчення здобувачів вищої освіти, майбутніх учителів. Для
підвищення якості реалізації ОП експертна група (ЕГ) рекомендує: Усунути технічні помилки в силабусах та
робочих програмах. Розмістити на сайті кафедри робочі програми або силабуси до всіх нормативних навчальних
дисциплін, практик, вибіркових дисциплін вільного вибору студента ОП СОММ. Оновити Положення про
проведення практик студентів Львівським національним університетом імені Івана Франка. Змінити поетапність
вивчення ОК ОП «Педагогіка» (замість 3 семестру у 2-му) та «Музична педагогіка» (замість 2-го у 3-му) відповідно
до логіки вивчення дисциплін (від загального до фахового). Передбачити в змісті дисципліни «Психологія»
вивчення теми «Вікова та педагогічна психологія». Переглянути в робочих програмах дисциплін «Аналіз музичних
форм», «Історія зарубіжної музики», «Основи теорії музики», «Сольфеджіо», «Музична педагогіка» перерозподіл
годин на лекційні і практичні форми робіт (по 2 години, а не 1 год. або 0,5 год. на тему) шляхом укрупнення теми.
Продовжити роботу над удосконаленням ОП, залишити в ОП (проєкт 2020р.) зміни щодо проведення практик (24
кредити - 10% від загальної кількості кредитів); укрупнити дисципліни: «Педагогіка», «Музична педагогіка» -
«Педагогіка (загальна та музична)» - 7 кредитів; «Психологія», «Музична психологія» – «Психологія» (вікова та
музична) - 6 кредитів; «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія» - «Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо,
гармонія, поліфонія)» (13 кредитів); «Вступ до спеціальності», «Теорія та методика музичного виховання» - «Теорія
та методика музичного навчання та виховання» тощо. Врахувати в ОП зміну освітньої парадигми середньої освіти
(затвердження Державного стандарту початкової освіти (2018р.), концепції НУШ, Типових освітніх програм,
уведення інтегрованого курсу «Мистецтва» з 1 по 11 клас ЗЗСО), що є актуальним до змін ринку освітніх послуг і
ринку праці, шляхом уведення до ОП дисциплін «Історія мистецтв», «Методика викладання інтегрованого курсу
«Мистецтво»», а також в змісті дисципліни «Теорія та методика музичного виховання» передбачити розгляд
сучасних навчальних програм, державних підручників ЗЗСО для підготовки здобувачів вищої освіти до педагогічної
практики та майбутньої роботи в ЗЗСО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня діяльність за критерієм 2 (Структура та зміст освітньої програми) відповідає рівню В. Недоліки не є
суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання оприлюднені на сайті ЗВО (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/) і є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень.

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

Експертною групою встановлено, що правила прийому на навчання частково не враховують враховують особливості
самої освітньої програми на сьогоднішній день, але це пов’язано з тим, що відповідно до статей 13 та 44 Закону
України Про вищу освіту Умови прийому на навчання до ЗВО та перелік предметів для складання зовнішнього
незалежного оцінювання затверджує МОН. У переліку предметів, які пропонуються до складання ЗНО, визначених
МОН, відсутні предмети Мистецької освітньої галузі. Творчий конкурс для абітурієнтів, що вступають на ОП
Середня освіта (Музичне мистецтво) не передбачений згідно з Наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року №
1085 (у редакції наказу МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378) та переліком спеціальностей, прийом на
навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників https://cutt.ly/CyW7qdQ. За
умовами прийому на навчання за ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) приймаються особи, які здобули повну
загальну середню освіту та склали зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, визначених МОН. Абітурієнти, які
вступають на навчання на базі повної загальної середньої освіти подають до приймальної комісії сертифікати ЗНО з
“Української мови та літератури”, “Історії України”, “Математики” або “Іноземної мови”. Експертною групою
встановлено, що правила прийому на навчання до 2019р. передбачали проведення творчого конкурсу («Творчий
залік») з музики для вступників, який проводився у формі прослуховування і складався з виконання програми з
основного музичного інструменту (фортепіано, баян, акордеон, скрипка, бандура, духові інструменти - на вибір
абітурієнта), постановки голосу (сольного співу) та співбесіди з музично-теоретичних дисциплін. У 2020р.
проведення творчого конкурсу не передбачено. Водночас, правила прийому на навчання за скороченим терміном
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, враховують особливості самої освітньої
програми, тому що умовою вступу є складання фахового випробування (творчий конкурс) з музичного мистецтва.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на другий курс за
сертифікатами ЗНО (українська мова та література) та творчим конкурсом, що дозволяє діагностувати рівень
підготовки за обраною спеціалізацією.

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.

Основними документами, що регулюють питання визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО є
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському
національному університеті імені Івана Франка». (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та «Положення про порядок визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). ЕГ в процесі аналізу документів
та спілкування з фокус-групами (здобувачі вищої освіти, адміністративний персонал, гарант) було підтверджено той
факт, що у межах програми «Еразмус +» студентка ОП 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Львівського
національного університету імені Івана Франка Софія Крок протягом другого семестру 2017-2018 навч. року мала
можливість навчатися в університеті імені Я.А.Коменського (Univerzita Komenského v Bratislave) на факультеті
культури і мистецтв (Словаччина, м.Братислава) за системою «семестровий обмін». Перезарахування результатів
навчання здійснювалось керівництвом факультету культури і мистецтв.

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
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реалізації освітньої програми.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка нормативне регулювання питань визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентується «Порядком визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. Університет має співпрацю з іноземними
ЗВО та налагоджену процедуру визнання та перезарахування результатів навчання. Позитивною практикою є
впровадження академічної мобільності студентів на ОП: система «семестровий обмін» у рамках програми «Еразмус
+».

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

екомендовано: розробити різні процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня діяльність за критерієм 3 (Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання) відповідає рівню
В. Недоліки не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Організацію та проведення освітнього процесу у ЗВО регламентує “Положення про організацію освітнього процесу”
(https://cutt.ly/OyEwBSG) та накази університету. Форми навчання студента включають лекції, практичні
(індивідуальні), семінарські, консультації, самостійну роботу. При викладанні дисциплін ОП «Середня освіта
(Музичне мистецтво)» використовуються наступні методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, наочний, словесний, практичний. Дані форми і
методи навчання й викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання. Додатковий аналіз
Таблиці 3 показав, що програмні результати навчання частково не співпадають з матрицею забезпечення
програмних результатів навчання (ПРН) та відповідними компонентами освітньої програми (2016р), наявні технічні
помилки. Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості навчання на ОП в ЗВО регламентується «Положенням
про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(https://cutt.ly/RyY4sar). Опитування здобувачів щодо рівня задоволеності методами навчання і викладання на ОП в
закладі вищої освіти проводиться у формі анкетування. На офіційному сайті ЛНУ ім. І. Франка результати
анкетування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності формами, методами навчання і викладання не
оприлюднені, але вони були надані ЕГ для ознайомлення після додаткового запиту. Реалізації принципу
академічної свободи сприяє академічна мобільність студентів, що можуть певний час семестру (або цілий семестр)
проводити в іноземних навчальних закладах відповідно до укладених двосторонніх угод, регламентується
Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському
національному університеті імені Івана Франка https://cutt.ly/CyEwGsp, Положенням про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка https://cutt.ly/uyEwHMu, Кодексом академічної доброчесності Львівського національного
університету імені Івана Франка https://cutt.ly/CyEwXd3.
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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).

добувачі освіти своєчасно забезпечуються повною та актуальною інформацією про освітній процес. ЕГ з’ясовано, що
на сайті оприлюднено короткі описи курсів та робочі програми дисциплін, в яких міститься інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
В процесі спілкування з фокус-групами ЕГ було з’ясовано, що інформація щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів надається здобувачам вищої освіти на початку вивчення дисципліни, доводиться до відома форма
звітності, вимоги до атестації, критерії оцінювання в межах певного курсу. Порядок та систему оцінювання знань та
умінь студентів докладно описано у «Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» https://cutt.ly/fyEryvA.

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

В процесі аналізу документів та спілкуванні з фокус-групами ЕГ встановила, що ЛНУ ім.І.Франка забезпечує
поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП СОММП через написання курсових робіт (згідно з
навчальним планом ОП), проведення дослідної роботи під час практик; участі в наукових проєктах і конференціях.
Навчально-дослідна робота виконується у навчальний час, а також в процесі самостійної роботи під керівництвом
викладача-наукового керівника. На факультеті культури і мистецтв проводиться щорічна наукова студентська
конференція постійними учасниками якої студенти спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво).

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

Викладачі кафедр оновлюють зміст освітніх компонентів згідно Положенню про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/EyErbnE). Детально ознайомившись з процедурою оновлення викладачами змісту навчальних
дисциплін на основі наукових досягнень та сучасних практик в галузі, ЕГ прийшла до висновку, що в окремих
силабусах та робочих програмах частково враховані сучасні зміни в середній освіті Мистецької освітньої галузі
(дисципліна «Теорія та методика музичного виховання (дошкільна та шкільна)» - змістовий модуль 6 «Методики та
шкільні програми з предмету «Музика» тема 20. Діючі шкільні програми з предмету «Музика» - зміст і тематика
занять не відображає сучасного стану предмету «Музичне мистецтво», не орієнтує здобувачів вищої освіти у
сучасних типових освітніх програмах «Мистецької освітньої галузі» (1-2 клас, 3-4 клас), навчальній програмі
«Мистецтво» (5-8 клас) блок «Музичне мистецтво» (5-7 клас), в рекомендованій літературі до дисципліни не
даються посилання на діючі типові освітні програми, навчальні програми та державні підручники з музичного
мистецтва для учнів ЗЗСО. В окремих РПНД та силабусах використовуються застарілі рекомендовані джерела
інформації («Аналіз музичних творів» (№1, 3-6,8,9; з 11 позицій лише 2 україномовні; дод.№1,4,5,7 (1958р.), 11-14,
17-24, 26-31, 33-42), «Поліфонія» (№2-7 всі запропоновані джерела російськомовні); «Гармонія» (№2-7, 9-10, 12-22
всі запропоновані джерела російськомовні), «Історія зарубіжної музики» (осн. №2-7, 9-25, з них лише 2
україномовні; дод. №2-19, 21-28, 30-38, 40-66, 68, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 96-105, 106-113), «Основи теорії музики»
(базова №1-16, 18-33, 35-40; доп. №1,2,4-5,8-16,18-20), «Сольфеджіо» (№1,2,5,8), «Диригування» №1-13, 15,16; в
деяких силабусах та РП рекомендовано велику кількість літературних джерел («Історія України» - 162, «Історія
української культури» - 100, «Політологія» 95, «Музична психологія» - 105, «Хоровий клас та практична робота з
хором» - 102.

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

Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено в «Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів,
грантів та договорів» (https://cutt.ly/FyErSHZ) та «Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного
університету імені Івана Франка» (https://cutt.ly/2yErDO9). Відповідними договорами передбачено участь
бакалаврів у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) та міждержавних вузівських
обмінах (Слупський університет, Польща). У межах програми «Еразмус +» студентка ОП 014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво) Львівського національного університету імені Івана Франка Софія Крок протягом другого
семестру 2017-2018 навч. року навчалась в університеті імені Я.А.Коменського (Univerzita Komenského v Bratislave)
на факультеті культури і мистецтв (Словаччина, м.Братислава) за системою «семестровий обмін».

Загальний аналіз щодо Критерію 4:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами у контексті Критерію 4 є тісна співпраця адміністрації ЗВО, науково-педагогічних працівників
та здобувачів вищої освіти з іноземними ЗВО, активне впровадження програми «семестровий обмін». Форми та
методи навчання і викладання за ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) у Львівському національному
університеті імені Івана Франка сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних
результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи, 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,
забезпечується поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої
освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

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

Рекомендації: Для зручності студентів розподілити на сайті навчальні дисциплін за відповідними ОП, а не загально
за дисциплінами кафедри. Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності методами
навчання і викладання на ОП оприлюднювати на сайті університету. Врахувати в програмах дисциплін ОП зміну
освітньої парадигми, яка відбулася в середній освіті, оновити зміст навчальних і робочих програм, відповідно до
нових підходів, посилити методичну складову. Оновити списки літератури в НПНД, РПНД, силабусах сучасними
вітчизняними виданнями, скоротити перелік літературних джерел в ОК “Історія України”, “Педагогіка”, “Аналіз
музичних форм”, “Історія зарубіжної музики”, “Музична психологія”. Зробити більш презентабельними (яскравими,
читабельними, рекламними) і доступними для сприйняття студентів силабуси навчальних дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня діяльність за критерієм 4 (Навчання і викладання за освітньою програмою) відповідає рівню В. Недоліки не
є суттєвими.

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

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

Під час бесіди із студентами було з’ясовано, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими та
зрозумілими. Інформування студентів щодо методів та форми оцінювання відбувається на початку року, або
семестру на лекціях і практичних заняттях під час ознайомлення з програмами навчальних дисциплін. Також дана
інформація оприлюднюється заздалегідь на сайті ЗВО в описах дисциплін, у робочих навчальних планах дисциплін
та у силабусах. ЕГ було надано звіт за результатами опитування щодо освітньої програми студентів даної ОП (від
19.02.2020 р. (додається до звіту). На запитання в анкеті: «Зміст ОП: доведення до відома критеріїв оцінювання
знань», студенти відповіли так: «Повністю влаштовує» – 66,7%; «Радше влаштовує» – 25,0 %; «Радше не влаштовує»
– 8,3 %; «Взагалі не влаштовує» – 0,0 % респондентів. На основі даного моніторингу можна зробити висновок, що
студенти ознайомлені із критеріями оцінювання знань і переважну більшість, понад 90%, дані критерії, у різній мірі
- влаштовують.

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

Стандарт вищої освіти для даної спеціальності відсутній.
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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.

Під час бесід із студентами було з’ясовано, що на ОП є чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, які
є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується завдяки
проведенню відкритих іспитів з музичних дисциплін (основний та додатковий музичний інструмент, постановка
голосу, диригування, хоровий клас). ЕГ було надано звіт за результатами опитування щодо освітньої програми
студентів даної ОП (від 19.02.2020 р. (додається до звіту). На запитання в анкеті: «Зміст ОП: форми поточного і
проміжного контролю знань студентів» (С.3), здобувачі дали таку відповідь: «Повністю влаштовує» – 41,7%; «Радше
влаштовує» – 33,3 %; «Радше не влаштовує» – 25,0 %; «Взагалі не влаштовує» – 0,0 % респондентів. «Зміст ОП:
форми контролю знань на заліках»: «Повністю влаштовує» – 66,7%; «Радше влаштовує» – 33,3 %; «Радше не
влаштовує» – 0,0 %; «Взагалі не влаштовує» – 0,0 % респондентів. «Зміст ОП: форми контролю знань на іспитах»:
«Повністю влаштовує» – 66,7%; «Радше влаштовує» – 33,3 %; «Радше не влаштовує» – 0,0 %; «Взагалі не
влаштовує» – 0,0 % респондентів. «Зміст ОП: критерії оцінювання знань поточної та підсумкової успішності»:
«Повністю влаштовує» – 66,4%; «Радше влаштовує» – 54,5 %; «Радше не влаштовує» – 9,1 %; «Взагалі не
влаштовує» – 0,0 % респондентів. На основі бесіди із студентами ОП та враховуючи результати наданого
моніторингу, можна зробити висновок, що здобувачів, у переважній кількості (понад 97 %), у різній мірі,
влаштовують форми контролю. На ОП існує процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначено
порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Під час бесід із студентами
стало очевидно, що на факультеті налагоджено ефективну комунікацію та довірливе спілкування здобувачів освіти
із адміністрацією. Не до кінця врегульовано порядок оскарження результатів контрольних заходів.

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

У ЗВО визначено чітка зрозуміла політика дотримання академічної доброчесності. Систематично проводяться
заходи щодо дотримання правил академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності регулюється «Положенням про забезпечення академічної
доброчесності» (протокол № 1 від 14 травня 2019 р.) https://cutt.ly/xyR5OA3 та «Кодексом академічної доброчесності
Львівського національного університету імені Івана Франка». Існує практика підписання декларації: «Декларація
про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://cutt.ly/qyR58ZP), «Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти
у Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://cutt.ly/7yR57P5 ЕГ було надано звіт за
результатами опитування щодо освітньої програми студентів даної ОП (від 19.02.2020 р. (додається до звіту).На
запитання в анкеті: «Забезпечення ОП: дотримання правил академічної доброчесності» (С.4) студенти відповіли
таким чином: «Повністю влаштовує» – 18,2%; «Радше влаштовує» – 54,5%; «Радше не влаштовує» – 18,2%; «Взагалі
не влаштовує» – 9,1 % респондентів. 27,3% опитаних студентів на ОП, у різній мірі, незадоволені дотримання правил
академічної доброчесності, даний моніторинг, свідчити про недостатню роботу адміністрації ЗВО із популяризації
академічної доброчесності. Наукові праці учасників освітнього процесу перевіряються на наявність плагіату ЗВО
забезпечує доступ до платформи Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими. Інформування студентів щодо
методів та форми оцінювання відбувається вчасно та доступно. Студенти ознайомлені із критеріями оцінювання
знань і, переважну більшість, понад 90%, критерії, - влаштовують. На ОП є чіткі і зрозумілі правила проведення
контрольних заходів, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Здобувачів, у переважній кількості
(понад 97% з опитуваних), влаштовують форми контролю. На ОП існує процедура запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, визначено порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження.
На факультеті налагоджено ефективну комунікацію та довірливе спілкування студентів із адміністрацією. У ЗВО
визначено чітка зрозуміла політика дотримання академічної доброчесності. Систематично проводяться заходи щодо
дотримання правил академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Наукові праці учасників
перевіряються на наявність плагіату, ЗВО забезпечує доступ до платформи Unicheck.

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

Сторінка 13



27,3 % опитаних студентів, які навчаються на ОП, у різній мірі, незадоволені дотримання правил академічної
доброчесності. Такі результати можуть свідчити про недостатню роботу адміністрації ЗВО із популяризації
академічної доброчесності. Неточно прописана процедура оскарження результатів контрольних заходів.
Рекомендовано: активізувати роботу із популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу;
детально прописати процедуру оскарження результатів контрольних заходів, із зазначенням відповідальних
посадових осіб, форми звернення (письмова, або через офіційні е-ресурси), термінів та строків.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Критерій 5 “Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність” має рівень
відповідності “В”. Зазначені недоліки є несуттєвими.

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.

У результаті аналізу уточненої інформації наданої гарантом під час експертизи, було встановлено, що кваліфікація
НПП, задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних
результатів навчання. У зв’язку із технічними причинами було внесено невірні дані щодо Калагурки Христини
Іванівни (курс «Педагогіка», посилання на сторінку НПП https://cutt.ly/JyT6kZq), яка, як виявилося, є кандидатом
педагогічних наук, доцентом кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (у ВСО дана особа зазначена,
як асистент кафедри, науковий ступінь – не зазначений). Надано доповнені дані щодо науково-педагогічної
діяльності Король Оксани Миколаївни (курс “Музичне психологія”), сертифікат, який засвідчує навчання з курсу
“Практична психологія” - додається.

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

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП розміщена на сайті ЗВО
https://cutt.ly/EyT4DSX Процедура конкурсного добору НПП є прозорою та дозволяє забезпечити необхідний рівень
професіоналізму для успішної реалізації ОП.

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

Під час бесід із стейкхолдерами, було з’ясовано, що ЗВО залучає до організації та реалізації освітнього процесу
роботодавців. Систематично відбуваються відповідні заходи: «Кар’єрний workshop», «Майстерня кар’єри» , «Форум
кар’єри», «Кар’єрний марафон» та ін. https://cutt.ly/VyT6Vm7

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

ЗВО для читання аудиторних занять та проведення майстер класів запрошує професіоналів-практиків та експертів
галузі. Студенти та НПП під час бесід інформували членів ЕГ щодо запрошених професіоналів та низку нещодавніх
заходів. На сайті ЗВО розміщено інформацію про майстер-клас відомої у Львові майстрині - Ірини Кметь, мисткиня
провела майстер-клас із писанкарства в онлайн-режимі https://cutt.ly/fyYqlpE Під час експертизи роботодавці
виявляли бажання більш активніше долучатися до аудиторних занять.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ЗВО сприяє професійному розвитку НПП через власні програми. Сертифікаційні курси ЗВО: Комп’ютерні курси,
Мовні курси, Школа «Разом із Університетом», Суботня школа для дорослих «Тренерська майстерня», Університет
Третього Віку. https://cutt.ly/xyYrbve Також НПП мають можливість підвищити кваліфікацію та стажуватися у
закордонних та вітчизняних установах.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО сприяє професійному розвитку НПП через власні програми. Сертифіковані курси ЗВО: “Комп’ютерні курси”,
“Мовні курси”, “Школа «Разом із Університетом», “Суботня школа для дорослих «Тренерська майстерня»”,
“Університет Третього Віку”. https://cutt.ly/xyYrbve Також, НПП мають можливість підвищити кваліфікацію та
стажуватися у закордонних та вітчизняних установах. ЗВО активно бере участь у міжнародних програмах обміну та
стажуваннях https://cutt.ly/MyYrKp6 Система професійної мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих
науково-педагогічних працівників - подякою, грамотою ректора, декана факультету. У ЗВО розроблено «Положення
про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників»
https://cutt.ly/dyYtteK Даний рейтинг, за словами адміністрації та НПП, має пропорційне матеріальне та моральне
заохочення. Під час бесід із науково-педагогічними працівниками кафедри було з’ясовано, що вони особисто
отримували кошти з «мотиваційного фонду» за успіхи в науці (захист дисертації та ін.).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Процедура конкурсного добору НПП є прозорою та дозволяє забезпечити
необхідний рівень професіоналізму для успішної реалізації ОП. Під час бесід із стейкхолдерами, було з’ясовано, що
ЗВО залучає до організації та реалізації освітнього процесу роботодавців та професіоналів-практиків. ЗВО сприяє
професійному розвитку НПП через власні сертифіковані програми. Рейтинг НПП має пропорційне матеріальне та
моральне заохочення.

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

Під час експертизи ОП роботодавці виявляли бажання більш активніше долучатися до аудиторних занять. Потребує
певного доопрацювання «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників». Рекомендовано: - активніше залучати до аудиторних занять
професіоналів-практиків; - обговорити на засіданнях структурних підрозділів ЗВО можливість включення у
«Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників» балів «за діяльність під брендом Університету». - запровадити електронну систему введення
інформації про викладачів у рейтинг НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Критерій 6 “Людські ресурси” має рівень відповідності “В”. Зазначені недоліки є несуттєвими.

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 візиту підтверджено, що фінансові та матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених за
освітньою програмою ПРН. Зокрема, встановлено, що в Університеті функціонує Наукова бібліотека Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://lnulibrary.lviv.ua), яка на сьогодні налічує понад 3 млн. книг,
обслуговує понад 40 тис. читачів; до її складу входять 13 відділів, 20 секторів, 10 факультетських бібліотек. Також
розроблено електронний каталог бібліотеки (https://cutt.ly/0yY7WrY) та відкритий гуманітарний архів «Антропос»
(https://cutt.ly/UyY7Rj3). На сайті Університету можна знайти інформацію про служби фінансово-економічного
забезпечення (https://cutt.ly/KyY7l4P) та господарські служби Університету (https://cutt.ly/OyY7YTM). Студенти та
викладачі мають доступ до особистих кабінетів у системі е-Університет, експертній групі було продемонстровано її
функціональні можливості, які дозволяють отримувати студентам актуальну інформацію про власну успішність у
вивченні навчальних дисциплін, а також ресурс надає можливість студенту вибрати дисципліну зі списку вибіркових
ОК. Експертною групою під час віртуального огляду матеріально-технічної бази було підтверджено наявність на
факультеті культури і мистецтв аудиторій для проведення лекційних та семінарських занять, аудиторій обладнаних
комп’ютерною та мультимедійною технікою, концертного залу, репетиційного залу, кабінету музичних інструментів.
В навчальному корпусі факультету організовано студентський простір та облаштовано WI-FI зони. Підтверджено,
що навчальний процес забезпечений робочими програмами та силабусами освітніх компонент, які представлені на
сторінці кафедри музичного мистецтва у розділі «Навчальні курси» (https://cutt.ly/RyY7FFm).

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.

Після спілкування зі здобувачами, НПП та керівництвом Університету з’ясовано, що ЗВО забезпечує безоплатний
доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та
наукової діяльності в межах освітньої програми.

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.

Здійснивши віртуальний огляд навчального корпусу, поспілкувавшись з керівництвом Університету, гарантом ОП,
викладацьким складом та студентством, експертна група дійшла висновку, що освітнє середовище безпечне для
життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП Середня освіта «Музичне мистецтво», та дає змогу
задовольняти їхні потреби й інтереси. Університетом систематично проводяться опитування, щодо рівня
задоволеності студентами освітнім середовищем та матеріальними ресурсами. Експертна група опрацювала наданий
звіт за результатами таких опитувань і встановила, що в більшості за всіма аспектами забезпеченості ОП
відповідними матеріально-технічними ресурсами та організацією освітнього середовища студенти оцінили їх як
такі, що “повністю влаштовують” та “радше влаштовують.” Учасники освітнього процесу мають можливість
отримати підтримку психологічної служби університету (https://cutt.ly/IyY7Cay), а також звернутись за наданням
освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки до деканату факультету, органів студентського
самоврядування. На сайті Університету створено розділ «Сектор організації дозвілля та медобслуговування», в
якому можна знайти інформацію про медичний пункт для студентів та працівників Університету, проте
наповненість сторінки Центру культури та дозвілля (https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/) потребує
оновлення.

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

Інформацію щодо організації освітнього процесу (розклад дзвінків, розклад занять, розклад іспитів) усі охочі
можуть отримати на сторінці факультету культури і мистецтв (https://cutt.ly/eyY7MKw), або на відповідних
інформаційних стендах в навчальному корпусі. Студенти можуть безпосередньо звертатись до деканату, який
забезпечує централізоване надання довідок (у тому числі з інших служб, відділів університету), яке реалізовують
методисти деканату. Індивідуальна взаємодія викладачів із студентами здійснюється через безпосереднє
спілкування, а також через соціальні мережі, електронну пошту, особливо, під час дистанційного навчання.
Інформаційна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету
(https://studviddil.lnu.edu.ua/), який координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних
стипендій, а також проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення
студентів. Здобувачі вищої освіти мають можливість комунікувати із студентським самоврядуванням
(https://cutt.ly/RyY73us), приймати участь у його засіданнях, тим самим висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд.
Вагому інформаційну та консультативну підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація
студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів. На сайті організації створено розділ
«Питання-відповідь» (http://ppos.lnu.edu.ua/questions/), який користується популярністю серед студентства. Таким
чином під час акредитації експертна група переконалася, що ЗВО забезпечує освітнє, організаційне, інформаційне,
консультативне й соціальне підтримування здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП на належному рівні.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в університеті, серед
іншого, регламентуються Статутом ЛНУ ім. Івана Франка ( п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають
право на: 10.19.20 академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати
права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав
здобувача вищої освіти; 10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до
інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності,
зумовлених станом здоров’я;) та положенням про організацію освітнього процесу (11.6. Здобувач вищої освіти має
право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом
здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами
тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.) На офіційному веб-сайті
Університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до приміщень (https://cutt.ly/0yY76AJ). В Університеті діє «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»,
створений для координації зусиль адміністрації Університету, факультетів, структурних підрозділів, органів
студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення освітніх потреб студентів з
особливими освітніми потребами (https://cutt.ly/kyY5eKO). Для студентів пільгових категорій передбачаються
особливі умови оплати за проживання в гуртожитках (https://cutt.ly/nyY5tQY).

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.

Під час спілкування з учасниками освітнього процесу, було підтверджено, що на факультеті існує неформальний
механізм вирішення таких ситуацій в індивідуальний спосіб через звернення до НПП, керівництва кафедри,
деканату. Якщо конфліктну ситуацію таким чином вирішити не вдається справа передається до Комісії з питань
етики ЛНУ, яка створюється і виконує свої повноваження згідно до прописаної процедури у відповідному
положенні (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). В документі сформована
чітка і зрозуміла політика та процедура, яка дозволяє забезпечити вирішення конфліктних ситуацій пов’язаних з
сексуальними домаганнями, дискримінаційними та корупційними проявами тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В університеті функціонує Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. На сайті
бібліотеки є зручна система пошуку інформації, віртуальна довідка, електронний каталог, через який можна знайти
необхідні навчальні матеріали/документи. Викладачі та студенти мають безоплатний доступ до всієї інфраструктури
університету та навчальних ресурсів, а також системи е-Університет.Освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я всі учасників освітнього процесу. Наявна зручна система інформування про освітній процес та позаосвітні
заходи. Налагоджена система комунікації викладачів та студентів. Університет проводить опитування серед
студентів для визначення рівня задоволеності освітнім середовищем та матеріально-технічними ресурсами, які
використовуються під час реалізації ОП. В університеті надається необхідна допомога учасникам освітнього процесу,
які потребують постійної чи тимчасової фізичної або соціальної підтримки. У закладі розроблена процедура
вирішення конфліктних ситуацій, запобігання проявів корупційної діяльності та проявів дискримінаційного
характеру.

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

Експертна група рекомендує додати до описів навчальних курсів навчально-методичні вказівки до виконання
семінарських та практичних завдань, контролю знань й організації самостійної роботи студентів. Рекомендовано:
продовжити ремонт аудиторій та покращити умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами; продовжити систематично проводити інформаційні кампанії серед усіх учасників освітнього процесу,
стосовно політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій, які прописані у відповідних документах ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Критерій 7 “Освітнє середовище та матеріальні ресурси” має рівень відповідності “В”. Зазначені недоліки є
несуттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертна група підтверджує, що питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності
перегляду розкрито в «Положенні про забезпечення якості освіти» (https://cutt.ly/1yY5TIF) та в «Положенні про
Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://cutt.ly/OyY5I5o). У відомостях самооцінювання вказано, що протягом 2016-2019 рр. зміни в ОП «Середня
освіта (музичне мистецтво)» не вносились. Цей факт знайшов підтвердження і у словах гаранта ОП. Таким чином,
можна стверджувати, що процедури періодичного перегляду освітніх програм розроблені, але їх не дотримуються
систематично.

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.

У звіті самооцінювання зазначено, що процес перегляду ОП та інші процедури забезпечення її якості за участі
здобувачів відбувається шляхом усних опитувань, а також під час обговорень ОП на засіданнях Вченої ради
факультету та Вченої ради Університету, під час яких присутні представники студентського самоврядування. В ході
спілкування із представниками органів студентського самоврядування було підтверджено їхню участь в таких
засіданнях, а також можливість впливу на формування ОП. Окрім того, експертна група встановила, що
Університетом розроблено анкети «Оцінка студентами освітньої програми/спеціальності» (https://cutt.ly/dyY5Gc2),
«Оцінка навчальних дисциплін». Експертна група ознайомилась з результатами проведених анкетувань серед
студентів ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)», які були відображені у поданих звітах від 19.02.2020 р.. Проте,
ЕГ вважає, що варто більше уваги приділяти інформуванню студентів, які навчаються на ОП «Середня освіта
(Музичне мистецтво)», щодо їх прав, можливостей впливу та участі у формуванні освітнього процесу.

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

Під час спілкування з різними фокус-групами було встановлено, що роботодавці мають можливість висловлювати
свої побажання щодо формування відповідної ОП на засіданнях кафедри. Також було встановлено, що взаємодія
закладу вищої освіти із роботодавцями має місце у реалізації цієї ОП, але в більшій мірі лише в контексті організації
та проведення виробничої практики здобувачів. Проте, представники роботодавців висловили зацікавленість щодо
участі професіоналів-практиків відповідної галузі під час проведення лекційних, або практичних занять. В ході
спілкування із роботодавцями було встановлено, що безпосередньо вони, не брали участі в заходах організованих
відділом розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка («Дні кар’єри
ЄС», «Майстерня кар'єри», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони), про що було зазначено у відомостях про
самооцінювання.

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

В Університеті створено ГО «Асоціація випускників Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://alumni.lnu.edu.ua/), яка здійснює свою діяльність відповідно до статуту (https://cutt.ly/AyY3zFB). На сторінці
організації оприлюднено форму Анкети випускника, про заповнення якої під час спілкування розповідали
випускники ОП (https://cutt.ly/ByY3xtC). Також і на загальноуніверситетському рівні проводяться електронні
анкетування випускників (https://cutt.ly/2yY3xvj). Випускники ОП зазначили, що кожного року в них є можливість
завітати до Університету на зустріч випускників.
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті регламентується відповідним положенням
(https://cutt.ly/lyY50Jb). Моніторинг якості освітнього процесу здійснює Центр забезпечення якості освіти
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://education-quality.lnu.edu.ua/), який діє на
підставах відповідного положення (https://cutt.ly/CyY58zc). Також на сторінці цього підрозділу опубліковано
Проект Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/UyT4CcC). Реагування на
виявлені недоліки в ОП відбувається на кафедральних засіданнях.

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

ЗВО напривив експертній групі для ознайомлення Звіт про врахування рекомендацій отриманих від Національного
агентства забезпечення якості вищої освіти за наслідками проведення акредитацій ОП на другому (магістерському)
рівні вищої освіти (додається до звіту). Варто зазначити, що в напрямку врахування результатів зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка за наслідками зовнішніх експертиз акредитації інших
освітніх програм, у тому числі й за спеціальністю «Середня освіта (Музичне мистецтво)» за другим освітнім рівнем
враховано й суттєво удосконалено механізм проведення і врахування анкетування в освітньому процесі, забезпечено
можливість визнання результатів здобутих у неформальної освіти, удосконалено форми декларацій про академічну
доброчесність та додатково прийнято кодекс академічної доброчесності і таке інше. Отже, експертна група
ознайомилася із зауваженнями та пропозиціями, що мають інституційний характер, висловленими під час
акредитацій інших ОП, і встановила, що ЗВО бере їх до уваги та активно реагує на рекомендації ЕГ.

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

Спостереження упродовж експертизи свідчать про те, що ЛНУ ім. Івана Франка сприяє забезпеченню якості освіти
через формування культури якості в академічній спільноті ЗВО й знаходиться в процесі удосконалення роботи в
цьому напрямку. Процедури і політика забезпечення якості прописані у відповідних нормативних документах та
Положеннях ЗВО, а також цим питанням активно опікується Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка. Відчутно, що учасники освітнього процесу зацікавлені у покращенні
всіх аспектів якості, а в ході акредитаційної експертизи цей факт знайшов підтвердження у їхньому швидкому
реагуванні на рекомендації ЕГ, прагненні вдосконалюватись та усвідомленні цінностей і важливості якості освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Заклад вищої освіти за допомогою проведення анкетувань відстежує загальні кар’єрні шляхи випускників освітніх
програми і використовує отриману інформацію під час перегляду ОП. В Університеті діє ГО «Асоціація випускників
Львівського національного університету імені Івана Франка». Кафедра музичного мистецтва тісно співпрацює з
роботодавцями в контексті організації виробничої практики здобувачів вищої освіти. На інституційному рівні
університет реагує на зауваження, пропозиції та недоліки виявленні під час внутрішнього моніторингу якості освіти
та попередніх акредитацій. У закладі вищої освіти наявна культура якості, яка сприймається як корисна та належна
всіма членами колективу.

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

Рекомендовано систематично дотримуватися розроблених процедур періодичного перегляду освітніх програм.
Варто більше уваги приділяти інформуванню студентів щодо їх прав, можливостей впливу та участі у формуванні та
перегляді ОП. Посилити співпрацю з роботодавцями шляхом залучення до проведення лекційних/практичних
занять професіоналів-практиків відповідної галузі.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Критерій 8. “Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми” загалом відповідає рівню відповідності
“В”.Зазначені недоліки є несуттєвими.

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.

Усі внутрішні нормативно-правові документи оприлюднено на офіційному сайті ЛНУ ім. Івана Франка
(https://cutt.ly/ryY6t70). Документи, що стосуються організації та забезпечення якості освітнього процесу, чіткі,
зрозумілі та доступні для всіх його учасників (https://cutt.ly/CyY6uNO). Права та обов’язки академічної спільноти
регулюються Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/xyY6pjC) та Правилами внутрішнього
розпорядку ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/kyY6iYT). Згадана нормативна база є, по суті, досить змістовною
і логічно структурованою, в ній визначені чіткі і зрозумілі правила та процедури, що регулюють права та обов’язки
всіх учасників освітнього процесу.

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.

Освітні програми та їх проєкти оприлюднюються на сторінці факультету культури і мистецтв
(https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr), для отримання зворотного зв’язку, зауважень і пропозицій
зацікавлених сторін щодо змісту та структури ОП подано вказано електронну пошту та номер телефону:
cultart.faculty@lnu.edu.ua /032/239-4197. На сторінці відсутні відгуки на освітньо-професійні програми від
зацікавлених сторін. Оприлюднених на сайті ЗВО проєктів ОП на наступний рік на момент проведення акредитації
не було, однак, ЕГ для ознайомлення було надано файл НП (який, на даний час, проходить обговорення на
кафедрі), у документі вже враховані рекомендації ЕГ.

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.

Освітню програму розміщено у публічному доступі на сторінці факультету культури і мистецтв
(https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr). Описи усіх освітніх компонентів, включених до неї, розміщені на
сторінці кафедри музичного мистецтва у розділі «Навчальні курси» (https://cutt.ly/IyY6sZY). Обсяг інформації, що
оприлюднюється, є достатнім для інформування заінтересованих сторін та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність закладу вищої освіти є легкодоступними,
характеризуються чіткістю та зрозумілістю правил щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу.

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

Відсутня інформація про відгуки зацікавлених сторін на проєкти ОП. рекомендовано активніше рекламувати ОП
задля привернення до неї уваги потенційних роботодавців, абітурієнтів та студентів. Неможливо встановити дату
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публікації відповідних проєктів ОП, а також немає чітко визначеної дати для подання пропозицій зацікавленими
сторонами, щодо вдосконалення ОП. Рекомендовано: з метою отримання пропозицій від зацікавлених сторін
удосконалити процедуру оприлюднення ОП та її проєктів (доопрацювати механізм комунікації із стейкхолдерами
щодо формування ОП); активно використовувати інформаційні ресурси для популяризації освітньої програми з
метою привернення до неї уваги потенційних роботодавців, абітурієнтів та студентів; систематично переглядати та
оновлювати інформацію розміщену в розділах сайту Університету, факультету культури і мистецтв, кафедри
музичного мистецтва; зібрати в окремому розділі сайту всі основні документи, що регулюють права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу, посилання на який оприлюднити на сторінках факультетів, студентського
самоврядування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Критерій 9 “Прозорість та публічність” має рівень відповідності “В”. Зазначені недоліки є несуттєвими.

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.
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не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Під час зустрічей із НПП було висловлено занепокоєння щодо доцільності включення до переліку предметів для
складання ЗНО (на бакалавр) математики як обов’язкового предмета, а не врахування результатів творчого
конкурсу, що висвітлює рівень музичних здібностей абітурієнта як основи для його оволодіння фахом. Експертна
група констатує, що зі змінами у переліку дисциплін ЗНО, правила прийому в усіх ЗВО на вступ ОП Середня освіта
(Музичне мистецтво) не будуть враховувати специфіку програм. Окрім того, представниками НПП висловлено
думку щодо необхідності якнайшвидшого затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня
освіта (Музичне мистецтво), адже його відсутність ускладнює об’єктивну оцінку ОП. ЕГ звертає увагу, що бажано
змінити структуру сайту університету, зробити більш зручною навігацію. У майбутніх абітурієнтів та здобувачів
вищої освіти можуть виникнути певні труднощі в пошуку інформації про ОП та затрати великої кількості часу із-зі
важкості побудови сайту університету. Під час експертизи гарантом було надано уточнену інформацію щодо
контингенту здобувачів, документ додається до звіту.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B
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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 Витяг, контингент
студентів.pdf

+1OFfzujveUmw70MDvOVNbg6o0gJLEamUiIbLQV
ujDQ=

Додаток Звiт_Середня_освiта_(музичн
е_мистецтво)_ОП_та_навчал

_нi_дисциплiни.pdf

U5JvtzN3B3sXqkO5tBJKKVyWI+aYA5eu0hoRecbN1
0o=

Додаток Сертифікат Король.О.pdf iSEBCt0LkzzRgT5hvziASmtbKEqMQ61amormeHW1
gTY=

Додаток Звiт_про_проведену_роботу_з
_покращення_якостi_освiти_з
а_наслiдками_акредитацii_201

9-2020_р._(1).pdf
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Макаренко Лідія Петрівна

Члени експертної групи

Аристова Людмила Сергіївна

Скоропляс Віталій Юрійович
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