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1. Призначення звіту 

 

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої 

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

освіти. 

 

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

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

удосконалення. Процедура акредитації передбачає самооцінювання ОП, її оцінювання 

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

Національним агентством. 

 

Процедура акредитації проводиться відповідно до Положення про акредитацію освітніх 

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

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

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

розуміння змісту критеріїв експерти також ураховують затверджені Національним 

агентством інструктивні документи. 

 

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

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

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

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

підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним 

агентством. 

 



 

2. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із 

відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми 

 

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

підстав, не пов’язаних із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми: 

 

☐наявні 

 

 ☐виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

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

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

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

проведення акредитаційної експертизи; 

 

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

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

здійснюється. 

 

☐відсутні 

 

Обґрунтування (не більше 3000 символів) 

Підстави для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю Критеріям 

оцінювання якості освітньої програми, відсутні: 

 у поданих документах ЗВО документах завідомо недостовірні відомості відсутні; 

 ЗВО ніяким чином не перешкоджав, а навпаки на належному рівні сприяв у 

проведенні акредитаційної експертизи; 

 освітній процес за ОП «Туристична діяльність» не є удаваним (фіктивним). 

 

 

 



3. Резюме 

 

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

щодо відповідності Критеріям акредитації, підсумок сильних сторін та позитивних 

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

конденсованому вигляді відображати зміст звіту; читач повинен бути спроможним 

зрозуміти загальні висновки експертної групи, прочитавши цей розділ. 

 

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям: 

 

Освітня програма «Туристична діяльність» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 242 «Туризм», що реалізується на кафедрі туризму географічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, за структурою та 

змістовим наповненням представлена у відповідності до нормативних та законодавчих 

вимог. Аналіз відомостей про самооцінювання освітньої програми та результати 

проведеної виїзної експертизи дозволяють стверджувати, що в цілому освітньо-професійна 

програма «Туристична діяльність» відповідає визначеним у Положенні про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, Критеріям 

оцінювання якості освітньої програми із наявністю по окремих з них недоліків, що не є 

суттєвими. 

Освітньо-професійна програма «Туристична діяльність» має сформульовані цілі, що 

відповідають місії та стратегії ЗВО, проте потребують незначних коригувань і уточнень у 

відповідності до визначених компетентностей та програмних результатів навчання. 

Оскільки Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» ОС «Магістр» відсутній, 

програмні результати навчання, в свою чергу, у позиціях забезпечення педагогічної 

складової підготовки магістрів не корелюють із зазначеними компетентностями та 

дескрипторами Національної рамки кваліфікацій, а відповідно – потребують перегляду і 

уточнень. Позитивною практикою даної освітньої програми є врахування під час її 

проектування та перегляду досвіду аналогічних вітчизняних та міжнародних освітніх 

програм.  

Досить позитивним також є залучення на всіх етапах проектування та реалізації 

ОПП «Туристична діяльність» усіх стейкхолдерів освітнього процесу (здобувачів, 

роботодавців, випускників, академічну спільноту тощо). 

За структурою та змістом ОПП «Туристична діяльність» характеризується чіткістю, 

логічністю і послідовністю усіх її компонентів, що у підсумку дозволяє забезпечувати 

академічну мобільність здобувачів вищої освіти за цією програмою та сприяє формуванню 

соціальних навичок (softskills) у відповідності до спроектованих цілей. Удосконалень 

потребує система побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів магістерського 

рівня вищої освіти, про що наразі наголошує і менеджмент ЗВО. 

Освітня програма, правила прийому на навчання за освітньою програмою 

знаходяться у відкритому доступі на офіційному веб-ресурсі ЗВО. Правила прийому на 

навчання за освітньою програмою «Туристична діяльність» є чіткими і зрозумілими, не 

містять дискримінаційних положень та враховують особливості самої освітньої програми.   

Для даної освітньо-професійної програми характерна широка практика застосування 

процедури 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.), що є доступною для всіх учасників 

освітнього процесу та послідовно дотримується у відповідності до визначених у 



внутрішніх документах ЗВО чітких та зрозумілих правил. Уточнень і коригувань потребує 

процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті: наразі у ЗВО 

аналогічна практика відсутня. 

Форми і методи навчання  та викладання відповідають студентоцентрованому 

підходу, принципам академічної свободи та сприяють досягненню визначених програмних 

результатів. Позитивною практикою реалізації освітньої програми «Туристична діяльність» 

є забезпеченість усіх включених до неї освітніх компонентів, окрім робочих програм 

дисциплін, силабусами у відкритому доступі на офіційному веб-ресурсі ЗВО.  

Відповідно контрольні заходи та оцінювання здобувачів вищої освіти відбуваються 

в умовах їх цілковитої проінформованості та обізнаності у цьому напрямку та 

забезпечують об’єктивність екзаменаторів. У ЗВО існують чіткі та зрозумілі правила 

проведення контрольних заходів та оцінювання здобувачів, які 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. Окремих уточнень потребують 

положення, що регулюють академічну доброчесність у розрізі перевірки магістерських 

робіт на наявність плагіату (дотепер така перевірка була не обов’язковою попри те, що у 

ЗВО є усі можливості для цього: забезпечений безоплатний доступ до платформи 

Unicheck). 

Академічна, професійна та викладацька майстерності науково-педагогічних 

працівників забезпечується і регулюється внутрішніми документами ЗВО. Кваліфікація 

викладачів, задіяних у реалізації освітньої програми, відповідає освітнім компонентам, які 

вони забезпечують, а відповідно дозволяє досягати визначених у програмі цілей та 

результатів навчання. Сильними сторонами і водночас позитивними практиками в цьому 

аспекті є, по-перше, забезпечення відкритості та прозорості конкурсного відбору 

викладачів шляхом залучення до обговорення кандидатів на вакантні посади органів 

студентського самоврядування та обов’язкове (в окремих випадках пріоритетне) 

врахування їх думки. По-друге, у межах реалізації ОП «Туристична діяльність» до 

аудиторних занять були залучені професіонали-практики та роботодавці. По-третє, ЗВО 

приділяє значну увагу стимулюванню професійної та викладацької майстерності, зокрема 

шляхом забезпечення можливостей міжнародного стажування викладачів ОП, дієвою 

системою моральних та матеріальних заохочень НПП (в т.ч. формуванням Мотиваційного 

фонду факультету) тощо. Комплексне поєднання усіх визначених вище аспектів сприяє 

досягненню визначених у ОП програмних результатів навчання. 

Освітнє середовище та матеріальні ресурси в цілому відповідають вимогам і 

потребам здобувачів. Доступ до всіх наявних у ЗВО ресурсів забезпечується на безоплатній 

основі. Окрім цього,  заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, 

консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за 

освітньою програмою у відповідності до матеріалів, представлених у відомостях про 

самооцінювання. В університеті також існує політика врегулювання конфліктних ситуацій, 

яка є доступною для всіх учасників освітнього процесу. Проте в даному аспекті слід 

зауважити, що моніторинг щодо виявлення конфліктних ситуацій шляхом опитування 

здобувачів не проводився. У відомостях про самооцінювання зазначено, що конфліктних 

ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями та корупцією під час реалізації даної 

ОП не було, підтвердження достовірності цих відомостей отримані під час інтерв’ювань 

здобувачів ВО, академічної спільноти, менеджменту ЗВО, органів студентського 

самоврядування, допоміжних структурних підрозділів.  

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми регламентується внутрішніми 



документами ЗВО, які знаходяться у відкритому доступі на офіційному веб-ресурсі 

університету і передбачає залучення на всіх етапах реалізації програми різних 

стейкхолдерів освітнього процесу (здобувачів, академічної спільноти, випускників, 

роботодавців, органів студентського самоврядування). 

Критерій щодо прозорості і публічності освітньої діяльності за ОПП «Туристична 

діяльність» дотримано в повній мірі. 

 

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик: 

Сильні сторони ОПП «Туристична діяльність» у контексті узагальнення усіх критеріїв:  

 всестороннє залучення стейкхолдерів до формування цілей та змісту програми, що 

підтверджується відповідними документами та результатами проведених зустрічей; 

 врахування тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального 

контекстів в освітній програмі «Туристична діяльність» забезпечує ефективність та 

часткову унікальність випускників даної програми; 

 чітка структурованість освітньої програми за обсягом, змістом та логіко-структурною 

схемою вивчення освітніх компонентів, що у підсумку дозволяє досягти визначених цілей 

та програмних результатів; 

 викладання окремих (двох) дисциплін іноземною мовою та використання 

нестандартних та інноваційних методів навчання, які сприяють набуттю здобувачами 

соціальних навичок; 

 наявність чітких і зрозумілих правил прийому на навчання за освітньою програмою, які 

не містять дискримінаційних положень, враховують особливості самої освітньої програми 

та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО; 

 чіткість, зрозумілість та широка практика застосування процедури визнання результатів 

навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, яка 

є доступною для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час 

реалізації освітньої програми; 

 форми та методи навчання і викладання повністю сприяють досягненню цілей та 

програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та 

принципам академічної свободи; 

 забезпечення здобувачів вищої освіти доступною і зрозумілою інформацією щодо 

цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 

межах окремих освітніх компонентів, а саме у формі силабусів та РП до кожної дисципліни 

ОП; 

 забезпечення ЗВО можливостей впровадження досліджень в освітній процес за умовами 

повного консолідування навчання і досліджень під час реалізації ОП відповідно до другого 

рівня вищої освіти; 

 регулярне оновлення (кожного семестру) педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками (викладачами) змісту освіти на основі наукових досягнень і 

сучасних практик у галузі туризму.  

 чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів, правил їх проведення, критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень, доступність інформації про них у внутрішніх 

документах ЗВО, які дійсно знаходиться у відкритому електронному доступі на офіційному 

веб-ресурсі; 

 забезпечення об’єктивності екзаменаторів внутрішніми документами ЗВО та 

факультету, які дійсно знаходиться у відкритому електронному доступі. Наявність розгляду 

скарг на необ’єктивність оцінювання результатів навчання викладачами ОП. Доступність 

для усіх учасників освітнього процесу процедури врегулювання конфлікту інтересів, 



повторного проходження контрольних заходів, порядку оскарження процедури та 

результатів проведення контрольних заходів у внутрішніх документах ЗВО, які дійсно 

знаходиться у відкритому електронному доступі; 

 наявність та дієвість стандартів і процедури дотримання академічної доброчесності у 

внутрішніх документах ЗВО та факультету, які дійсно знаходиться у відкритому 

електронному доступі. Забезпечення безоплатного доступу здобувачів до платформи 

Unicheck для перевірки робіт на плагіат, реальна популяризація академічної доброчесності 

серед здобувачів та академічної спільноти у ЗВО; 

 забезпечення відкритості та прозорості конкурсного відбору викладачів шляхом 

залучення до обговорення кандидатів на вакантні посади органів студентського 

самоврядування та обов’язкове (в окремих випадках пріоритетне) врахування їх думки; 

 забезпеченість та відповідність матеріально-технічних ресурсів ЗВО та навчально-

методичного забезпечення освітньої діяльності за ОП «Туристична діяльність», зокрема 

наявність потужної бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка з її ресурсами та вільним доступом для 

здобувачів та академічної спільноти, що в сукупності забезпечує досягнення визначених 

освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання; 

 забезпечення ЗВО повним безоплатним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти 

до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів; 

 створення для студентів сприятливого середовища як для навчання, так i для організації 

їх дозвілля; 

 створення ЗВО достатніх умов для реалізації права на освіту особами з особливими 

освітніми потребами, що навчаються за даною ОП; 

 дотримання ЗВО в цілому та окремими його структурними підрозділами визначених 

процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої 

програми. Всі ці процедури є визначеними Закладом вищої освіти у внутрішніх документах 

ЗВО, які знаходиться у відкритому електронному доступі;  

 залученння ЗВО до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших 

процедур забезпечення її якості на партнерському рівні різних стейкхолдерів освітнього 

процесу, зокрема здобувачів вищої освіти безпосередньо та через органи студентського 

самоврядування, роботодавців, академічну спільноту; 

 наявність практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників ЗВО в цілому та спеціальності 242 «Туризм» зокрема; 

 наявність внутрішнього документаційного і дієвого забезпечення вчасного реагування 

на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності з реалізації освітньої 

програми, яке знаходиться у відкритому електронному доступі; 

 сприяння ЗВО формуванню культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої 

програми та освітньої діяльності за цією програмою; 

 чіткість, зрозумілість і доступність правил і процедур, що регулюють права та 

обов’язки всіх учасників освітнього процесу, яких послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми; 

 наявність і доступність веб-сторінки, яка містить інформацію про оприлюднення на 

офіційному веб-сайті ЗВО проекту освітньої програми з метою отримання зауважень та 

пропозиції зацікавлених сторін(стейкхолдерів);  

 забезпечення ЗВО своєчасності оприлюднення на офіційних веб-ресурсах точної і 

достовірної інформації про освітню програму в обсязі, достатньому для інформування 

відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. 

Позитивні практики ОПП «Туристична діяльність» у контексті узагальнення усіх 

критеріїв: 



 врахування під час проектування та реалізації цілей освітньої програми досвіду 

аналогічних вітчизняних, а особливо іноземних ОП, що забезпечено високим рівнем 

міжнародної співпраці ЗВО в цілому та кафедри туризму географічного факультету 

зокрема; 

 з метою формування конкурентоздатних фахівців у освітній програмі важлива увага 

приділяється безпосередньо практичній підготовці здобувачів із залученням до співпраці 

великого кола контрагентів із числа роботодавців та випускників туристичної галузі; 

 кожна навчальна дисципліна за даною ОП забезпечена окрім робочих програм ще й 

силабусами, які оприлюднено на офіційному веб-ресурсі кафедри туризму; 

 систематичне залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків та роботодавців 

у межах реалізації ОП «Туристична діяльність»; 

 стимулювання професійної та викладацької майстерності викладачів, зокрема шляхом 

забезпечення можливостей міжнародного стажування викладачів ОП, дієвою системою 

моральних та матеріальних заохочень НПП (в т.ч. формуванням Мотиваційного фонду 

факультету); 

 функціонування у ЗВО Психологічної служби і телефону довіри, до яких може 

звернутись будь-який студент з питаннями вирішення конфліктних ситуацій (зокрема 

пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо). 

 

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення 

Слабкі сторони та недоліки ОПП «Туристична діяльність» у контексті узагальнення усіх 

критеріїв: 

 ціль ОП, яка сформульована у відомостях про самооцінювання не відображає в повній 

мірі узагальнення і консолідацію визначених у програмі результатів навчання та відповідно 

потребує уточнення і внесення корегувань; 

 у відомостях про самооцінювання досить загально визначена унікальність освітньої 

програми;  

 серед визначених програмних результатів навчання відсутні ті, які забезпечують 

науково-педагогічну підготовку здобувачів за освітньою програмою; 

 процедура та модель формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ВО на 

магістерському рівні. Позитивними в цьому напрямку є проектування цілей ЗВО щодо 

запровадження у майбутньому електронної системи вибору дисциплін на другому 

(магістерському) рівні;  

 неналежне формулювання правил та регулювання процедури визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті; 

 відсутність обов’язковості перевірки магістерських робіт на плагіат здобувачів вищої 

освіти за даною освітньою програмою та у ЗВО в цілому; 

 відсутність практики опитувань та моніторингу серед здобувачів вищої освіти, щодо 

виявлення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,  

дискримінацією та/або корупцією тощо), але, при проведенні інтерв’ю зі студентами, було 

з’ясовано, що подібних ситуацій не виникало, це також зазначено у відомостях про 

самооцінювання, які подавались ЗВО до Національного Агентства. 
 

Відповідно до виявлених в освітній програмі слабких сторін та недоліків актуальними є 

такі рекомендації щодо удосконалення ОП у контексті узагальнення усіх критеріїв: 

 переглянути та скоригувати ціль та унікальність освітньої програми «Туристична 

діяльність» відповідно до визначених у ній програмних результатів навчання та 



особливостей її реалізації; 

 додати до переліку програмних результатів навчання такі, які дозволяють визначити і 

підкреслюють педагогічні вміння та навички випускників даної ОП. Відповідно з метою 

сприяння досягненню окреслених результатів педагогічного спрямування забезпечити 

наявність та відповідність освітніх компонентів за цією програмою; 

 переглянути та спростувати модель вибору дисциплін – від групування за тематичними 

блоками до загального переліку дисциплін (який, до речі, на даній ОП є досить широким); 

 скоригувати структуру ОП таким чином, щоб уникнути вибіркових дисциплін у 

першому семестрі першого року навчання;  

 врегулювати процедуру вибору дисциплін реальними (станом на 01 вересня 

навчального року) здобувачами магістерського рівня шляхом внесення змін у відповідні 

внутрішні документи ЗВО; 

 запровадити електронну системи вибору дисциплін на другому (магістерському) рівні 

ВО, яка успішно (за відгуками здобувачів та менеджменту ЗВО) працює на бакалавраті; 

 розробити та впровадити в освітню практику ЗВО чіткі, зрозумілі та доступні для всіх 

учасників освітнього процесу правила визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, шляхом внесення змін у діючі внутрішні документи ЗВО чи 

розробленням і затвердженням нових відповідних документів; 

 скоригувати та впровадити в освітню практику ЗВО положення, що регулюють 

політику академічної доброчесності у напрямку запровадження обов’язкової перевірки 

магістерських робіт на наявність плагіату та визначення її чітких і зрозумілих параметрів 

шляхом внесення змін у діючі внутрішні документи ЗВО чи розробленням і затвердженням 

нових відповідних документів; 

 забезпечити запровадження системи проведення періодичних опитувань (не менш 1 

разу на семестр), а також постійний моніторинг серед здобувачів вищої освіти, щодо 

виявлення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,  

дискримінацією та/або корупцією тощо), який буде здійснюватися під час реалізації ОП; 

 



4. Аналіз 

 

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи 

фактичні обставини, аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо 

удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими критеріями. 

 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми  

 

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

вищої освіти 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Сформульовані цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії закладу вищої 

освіти. Проте, зважаючи на основний зміст освітньої програми, визначена ціль ОП є 

неповною і не узагальнює його в цілому. Зокрема, ціль ОП, яка зазначена у відомостях про 

самооцінювання програми, полягає у «забезпеченні підготовки науково-педагогічних 

фахівців за спеціальністю 242 Туризм». Програмні результати навчання, визначені в ОП, та 

відповідно освітні компоненти більшою мірою сконцентровані на підготовці фахівців 

туристичної галузі і досить вагомою складовою є формування професійних 

компетентностей, необхідних для практичної діяльності у сфері туризму. Оскільки 

програма «Туристична діяльність» за векторною спрямованістю є освітньо-професійною 

та, зважаючи на її змістове наповнення, ключова ціль ОП потребує уточнення в області 

професійних компетентностей.  

Унікальність освітньої програми «Туристична діяльність», яка сформульована у 

відомостях про самооцінювання, окреслена досить загально. Проте під час проведення 

зустрічей-інтерв’ювань із керівництвом та менеджментом ЗВО, гарантом ОП та 

академічною спільнотою визначено, що вона полягає, зокрема, у викладанні курсів 

іноземною мовою, комплексному поєднанні економічної та географічної складових, 

необхідних для забезпечення ефективності професійної діяльності у сфері туризму. 

 

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

позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкґолдерів).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

позицій та потреб заінтересованих сторін, зокрема: 

здобувачів вищої освіти – через роботу студентського самоврядування за допомогою 

двох підходів, зокрема шляхом їх залучення до обговорення освітньої діяльності у межах 

засідань Вчених рад факультету та університету, а також шляхом проведення та 

аналізування результатів регулярних опитувань здобувачів під час аудиторних занять 

(результати таких опитувань наявні на факультеті); 

випускників – шляхом обміну досвідом на тренінгах та зустрічах зі студентами 

(випускники під час зустрічі підтвердили факт такої співпраці); 

роботодавців – через забезпечення ефективного постійного діалогу із керівниками 

туристичних підприємств м. Львів та місцевою владою (управління туризму і курортів 

ЛОДА, управління туризму ЛМР), які під час зустрічі-інтерв’ювання підтвердили факт 

такої співпраці. Окрім цього, разом із відомостями про самооцінювання ОП представлені 

рецензії окремих туристичних підприємств та органів місцевої влади на освітню програму 



«Туристична діяльність», зокрема «TUI», «Loyal турістік», «МІСТ-ТУР», «МУЗЕНІДІС 

ТРЕВЕЛ - ЛЬВІВ», «Управління туризму Львівської міської ради»; 

академічної спільноти – шляхом залучення науково-педагогічних працівників до 

обговорень ОП на Методичній та Вченій радах географічного факультету ЛНУ 

ім. І. Франка (науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОП 

та викладають на цій програмі під час зустрічі підтвердили важливість та акцентували 

увагу на їх безпосередній участі у формування цілей ОП). 
 

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

тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а 

також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням 

наступних концептів: 

тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці шляхом залучення до співпраці та 

врахування інтересів роботодавців у напрямку визначення пріоритетів підготовки кадрів 

для туристичної галузі. 

галузевого та регіонального контексту крізь призму розвитку туризму західного 

регіону України, зокрема Львівщини та м. Львів безпосередньо, у відповідності до 

Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року;  

досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм, перелік яких наведено 

у відомостях про самооцінювання. Врахування досвіду іноземних ОП під час проектування 

та реалізації ОПП «Туристична діяльність» на географічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка 

обумовлений широкоспектральною співпрацею кафедри туризму, факультету та 

університету в цілому за міжнародними програмами обміну, а також міжнародним 

стажуванням НПП, які викладають на даній програмі (така співпраця підтверджена 

наявністю відповідних документів та результатами інтерв’ювань стейкхолдерів освітньої 

діяльності за даною ОП). 
 

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої 

освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). 

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти, програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної 

рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти відсутній. У відомостях про самооцінювання зауважено, що при розробці 

даної ОП за основу брався проект відповідного Стандарту вищої освіти.  

Визначені в ОП «Туристична діяльність» компетентності (загальні та фахові) 

відповідають дескрипторам НРК для рівня вищої освіти магістр та враховують три основні 

його вектори (наукова, педагогічна та професійна діяльність) за спеціальністю 242 

«Туризм».  

Програмні результати навчання розподілені за трьома блоками (когнітивна 

(пізнавальна), афективна (емоційна) та психомоторна сфери), проте із незрозумілих причин 

у загальному переліку РН не відображені результати, які пов’язані безпосередньо із 

педагогічною діяльністю випускників ОП. Відповідно у переліку освітніх компонентів 

немає дисципліни педагогічного спрямування, що є недоліком, який потребує виправлення 

та уточнень. 



Загальний аналіз щодо Критерію 1 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1: 

Підсумовуючи проведений аналіз освітньої діяльності за програмою другого 

магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» – «Туристична 

діяльність» у відповідності до Критерію 1 «Проектування та цілі освітньої  програми» за 4-

ма його підкритеріями, можна стверджувати наступне: 

 цілі та зміст ОП повністю відповідають місії та стратегії ЗВО; 

 сильною стороною освітньої програми «Туристична діяльність» є всестороннє 

залучення стейкхолдерів до формування цілей та змісту програми, що підтверджується 

відповідними документами та результатами проведених зустрічей; 

 врахування тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального 

контекстів в освітній програмі «Туристична діяльність» забезпечує ефективність та 

часткову унікальність випускників даної програми; 

 як позитивну практику варто відмітити врахування під час проектування та реалізації 

цілей освітньої програми досвіду аналогічних вітчизняних, а особливо іноземних ОП, що 

забезпечено високим рівнем міжнародної співпраці ЗВО в цілому та кафедри туризму 

географічного факультету зокрема. 

 

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

Відповідно до Критерію 1 недоліком освітньої програми другого магістерського рівня 

вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» – «Туристична діяльність» є наступне: 

 ціль ОП, яка сформульована у відомостях про самооцінювання не відображає в повній 

мірі узагальнення і консолідацію визначених у програмі результатів навчання та відповідно 

потребує уточнення і внесення корегувань; 

 у відомостях про самооцінювання досить загально визначена унікальність освітньої 

програми;  

 серед визначених програмних результатів навчання відсутні ті, які забезпечують 

науково-педагогічну підготовку здобувачів за освітньою програмою. 

Відповідно до виявлених в освітній програмі недоліків актуальними є такі рекомендації 

щодо удосконалення ОП у контексті Критерію 1: 

 переглянути та скоригувати ціль та унікальність освітньої програми «Туристична 

діяльність» відповідно до визначених у ній програмних результатів навчання та 

особливостей її реалізації; 

 додати до переліку програмних результатів навчання такі, які дозволяють визначити і 

підкреслюють педагогічні вміння та навички випускників даної ОП. Відповідно з метою 

сприяння досягненню окреслених результатів педагогічного спрямування забезпечити 

наявність та відповідність освітніх компонентів за цією програмою. 

 

Рівень відповідності Критерію 1: 

рівень В 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1: 

В цілому освітня програма «Туристична діяльність» другого магістерського рівня вищої 

освіти за спеціальністю 242 «Туризм» відповідає Критерію 1, проте мають місце недоліки, 

що не є суттєвими. 

 



Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 
 

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо 

навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту 

вищої освіти (за наявності) 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

На основі вивчення та аналізування освітньої програми «Туристична діяльність», 

навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 242 «Туризм» та змісту (робочих 

програм та силабусів) окремих освітніх компонентів можна стверджувати, що обсяг ОП  в 

цілому та окремих її ОК у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи повністю відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти і дозволяє забезпечувати академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти:  

 чіткий розподіл посеместрового навантаження здобувачів ВО (по 30 кредитів ECTS і не 

більше восьми дисциплін у кожному семестрі);  

 тижневого навантаження в межах кожного семестру (по 18 год. на тиждень);  

 заліково-екзаменаційного навантаження здобувачів ВО (кількість точок контролю 

загалом не перевищує вісім); 

 наявність практичної підготовки здобувачів ВО (загальний обсяг у кредитах ECTS – 12 

кредитів, 8 тижнів; два види практики); 

 розподіл годин в межах кожного освітнього компонента відповідає вимогам і 

визначається із розрахунку від 
1
/3 до ½  аудиторних занять із врахуванням необхідності та 

реальних потреб стейкхолдерів. 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти відсутній. 
 

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

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

заявлених цілей та програмних результатів навчання. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Результати аналізування освітньої програми «Туристична діяльність» в цілому та змісту 

її окремих освітніх компонентів (робочих програм та силабусів) дозволяють стверджувати, 

що зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, які включені до 

освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему. Обов’язкові освітні 

компоненти, включені до ОП, у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та 

програмних результатів навчання. 
 

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

(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Зміст освітньої програми «Туристична діяльність» відповідає предметній області 

спеціальності 242 «Туризм». Програмні результати навчання повною мірою 

забезпечуються нормативними освітніми компонентами.  

 

 

 



 

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством. 
 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Відповідно до аналізу освітньої програми «Туристична діяльність» обсяг навчальних 

дисциплін, які визначені у програмі як вибіркові складає 24 кредити ECTS, що становить 

26,7% від загального обсягу ОП і повністю відповідає вимогам законодавства України.  

Процедура вибору дисциплін здобувачами ОП «Туристична діяльність» 

регламентується внутрішніми документами ЗВО, які знаходяться у вільному доступі на 

офіційному Веб-ресурсі ЗВО. Реальна процедура вибору дисциплін відповідає 

охарактеризованій у відомостях про самооцінювання (із незначною поправкою: для 

другого магістерського рівня ВО кількість студентів для формування групи згідно 

Положення ЗВО складає 12 осіб, а не 25, як зазначено у відомостях) і для студенів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти відбувається виключно у паперовому форматі 

(написання заяви) (на відміну від студентів-бакалаврів, які формують індивідуальну 

освітню траєкторію за допомогою особистого електронного кабінету із загального переліку 

дисциплін, затвердженого Вченими радами факультету та університету).  

У структурі ОП «Туристична діяльність» серед вибіркових дисциплін наявні такі, які 

передбачені для викладання у таких часових проміжках: перший семестр (4 блоки), другий 

семестр (1 блок), третій семестр (2 блоки). Вибір дисциплін для першого року навчання (1, 

2 семестри) здобувачами технічно забезпечувався наприкінці навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти шляхом опитування студентів та їх попереднього 

написання заяв (результати такого вибору наявні на факультеті, таку практику вибору 

дисциплін на ОП «Туристична діяльність» у магістратурі підтверджують студенти, 

викладачі та менеджмент ЗВО). Така процедура вибору дисциплін зумовлена технічними 

труднощами ЗВО (робочі навчальні плани та навантаження НПП затверджується до 

результатів вступу в магістратуру) і не дає можливості об’єктивно врахувати інтереси 

реальних (станом на 01 вересня навчального року) здобувачів ВО магістерського рівня 

(перехресний вступ із інших спеціальностей та ЗВО, обмежений контингент вступу 

випускників-бакалаврів ЗВО у магістратуру тощо). 

Слід зауважити, що, окрім цього, для ОП «Туристина діяльність» характерна модель 

вибору дисциплін за визначеними тематичними блоками (у кожному з яких пропонується 

2-3 дисципліни на вибір). За аргументами керівництва та менеджменту ЗВО це зумовлено, 

перш за все технічними можливостями та специфікою підготовки здобувачів 

магістерського рівня (незначний контингент та необхідність посилення (за ініціативою 

студентів) професійної підготовки здобувачів у магістратурі). 

У відомостях про самооцінювання визначено, що у подальшому планується 

запровадження електронного запису на вибіркові дисципліни. Такі наміри підтверджує 

адміністрація ЗВО та факультету. 
 



5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 

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

діяльності. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Освітня програма «Туристична діяльність» та навчальний план підготовки магістра за 

спеціальністю 242 «Туризм» передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти 

за двома видами практик у таких обсягах: 

 виробнича практика (зі спеціалізації) – 6 кредитів ECTS – 4 тижні – другий семестр; 

 виробнича (переддипломна) практика – 6 кредитів ECTS – 4 тижні – третій семестр. 

Обидві практики забезпечені робочими програмами, виконання яких дозволяє здобути 

компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності у сфері туризму. 

Зміст обох практик визначається і формується кафедрою туризму географічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка із безпосереднім залученням роботодавців та випускників із 

врахуванням їх побажань та пропозицій. Про співпрацю із роботодавцями у напрямку 

практичної підготовки здобувачів за даною програмою засвідчують, по-перше, наявність 

відповідних документів (договора про партнерство (довгострокові) та угоди терміном на 1 

рік), а також безпосередньо стейкхолдери освітнього процесу під час проведення зустрічей 

у рамках виїзної експертизи (зокрема, гарант ОП, менеджмент ЗВО, роботодавці, 

випускники, здобувачі). 
 
 

 

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок 

(softskills), що відповідають заявленим цілям. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Освітня програма «Туристична діяльність» передбачає набуття здобувачами вищої 

освіти соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям шляхом: 

 викладання двох дисциплін іноземною (англійською) мовою (в перспективі за 

ініціативи студентів планується збільшення кількості ОК з викладанням іноземною 

мовою); 

 використання методів та форм навчання в межах викладання окремих дисциплін, які 

розвивають навички роботи в команді, самоорганізації, міжособистісної комунікації, тайм-

менеджменту, креативність і творчість. 

Практику викладання іноземною мовою та використання нестандартних та 

інноваційних методів навчання, які сприяють набуттю здобувачами соціальних навичок 

підтвердили під час зустрічей викладачі і студенти. 
 

 

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

наявності). 
 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

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. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Обсяг освітньої програми «Туристична діяльність» 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. Принцип розподілу фактичного навантаження 

здобувачів, визначений у відомостях про самооцінювання, відповідає вимогам 

законодавства і повністю враховує інтереси здобувачів ВО, про що вони підтвердили під 

час зустрічі-інтерв’ювання. Окремого опитування щодо оцінки обсягу самостійної роботи 

та його співвідношення із часом, відведеним на її виконання, на факультеті не 

проводилось, проте це питання є одним із складників загального опитування щодо якості 

освіти за даною ОП, яке проводиться Центром моніторингу ЗВО (результати такого 

опитування дійсно наявні на факультеті). 

 

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти 

структура освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями 

цієї форми здобуття освіти. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Освітньо-професійна програма «Туристична діяльність» не передбачає використання 

дуальної системи навчання 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 2 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2: 

Сильними сторонами ОП «Туристична діяльність» у контексті Критерію 2 є: 

 чітка структурованість освітньої програми за обсягом, змістом та логіко-структурною 

схемою вивчення освітніх компонентів, що у підсумку дозволяє досягти визначених цілей 

та програмних результатів; 

 викладання окремих (двох) дисциплін іноземною мовою та використання 

нестандартних та інноваційних методів навчання, які сприяють набуттю здобувачами 

соціальних навичок. 

Позитивною практикою також є те, що з метою формування конкурентоздатних 

фахівців у освітній програмі важлива увага приділяється безпосередньо практичній 

підготовці здобувачів із залученням до співпраці великого кола контрагентів із числа 

роботодавців та випускників туристичної галузі. 

 

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

Відповідно до Критерію 2 слабкою стороною освітньої програми другого 

магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» – «Туристична 

діяльність» є процедура та модель формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів ВО на магістерському рівні. Позитивними в цьому напрямку є проектування 

цілей ЗВО щодо запровадження у майбутньому електронної системи вибору дисциплін на 

другому (магістерському) рівні.  

Проте рекомендації щодо удосконалення системи формування індивідуальної освітньої 



траєкторії зводяться до наступного: 

 переглянути та спростувати модель вибору дисциплін – від групування за тематичними 

блоками до загального переліку дисциплін (який, до речі, на даній ОП є досить широким); 

 скоригувати структуру ОП таким чином, щоб уникнути вибіркових дисциплін у 

першому семестрі першого року навчання;  

 врегулювати процедуру вибору дисциплін реальними (станом на 01 вересня 

навчального року) здобувачами магістерського рівня шляхом внесення змін у відповідні 

внутрішні документи ЗВО; 

 запровадити електронну системи вибору дисциплін на другому (магістерському) рівні 

ВО, яка успішно (за відгуками здобувачів та менеджменту ЗВО) працює на бакалавраті. 

 

Рівень відповідності Критерію 2: 

рівень В 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2: 

В цілому освітня програма «Туристична діяльність» другого магістерського рівня вищої 

освіти за спеціальністю 242 «Туризм» відповідає Критерію 2, проте мають місце недоліки, 

що не є суттєвими і вже ставляться керівництвом ЗВО, як пріоритетні напрями щодо 

удосконалення освітньої діяльності. 

 



Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не 

містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої 

освіти.  
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила прийому на навчання за освітньою програмою «Туристична діяльність» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблені у контексті Правил прийому на 

навчання ЛНУ ім. І.Франка, які в свою чергу повністю відповідають Умовам прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України. Вони є чіткими, зрозумілими, не містять 

дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. 

Про доступність та зрозумілість Правил прийому на навчання за даною ОП під час 

інтерв’ювань підкреслили здобувачі вищої освіти. 
 

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

освітньої програми.  
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила прийому на навчання за освітньою програмою «Туристична діяльність» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти враховують особливості самої освітньої 

програми. Відповідно до аналізування даних відомостей про само оцінювання та 

результатів інтерв’ювання здобувачів другого (магістерського) рівня ВО за ОП 

«Туристична діяльність» першого і другого років навчання визначено, що у межах 

конкурсного відбору на навчання за даною ОП вступники, окрім єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови (тестування), складали фахове вступне випробування у формі тесту, який 

базувався на попередньо вивчених на бакалавраті за спеціальністю 242 «Туризм» 

дисциплінах. Для забезпечення права вступників з іншої спеціальності реалізації 

можливості перехресного вступу відповідно до правил прийому передбачено додаткове 

вступне випробування за спеціальністю 242 «Туризм». Програми усіх вступних 

випробувань оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.  
 

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших 

закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є 

доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема 

під час академічної мобільності, визначені у внутрішніх документах ЗВО, перелік яких 

досить коректно представлено у відомостях про самооцінювання із посиланнями (лінками) 

на офіційні веб-ресурси ЗВО.  У межах освітнього процесу на географічному факультеті 

ЛНУ ім. Франка реалізується досить потужна співпраця з іноземними та вітчизняними ЗВО 

по обміну студентами, що відповідно передбачає двостороннє визнання та перезарахування 

отриманих здобувачами результатів навчання.  

Про дієвість та доступність для всіх учасників освітнього процесу прописаних у 

документах ЗВО процедур визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 

освіти, зокрема під час академічної мобільності, підкреслюють під час інтерв’ювань різні 

стейкхолдери, зокрема здобувачі ВО, випускники, академічна спільнота, представники 



студентського уряду університету та факультету, менеджмент ЗВО.  

У період 2018-2019 років переведення з інших ЗВО на ОС Магістр спеціальності 242 

«Туризм» не відбувалось. 

 

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно 

дотримуються під час реалізації освітньої програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Наразі в ЛНУ ім. І.Франка правила визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, є досить загальними і потребують додаткових уточнень і корегувань з 

метою забезпечення ефективності їх застосування. Практика визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, у ЗВО в цілому та на освітній програмі 

«Туристична діяльність» наразі відсутня: про це під час інтерв’ювань підтверджують 

менеджмент ЗВО, академічна спільнота, здобувачі вищої освіти. 
 

Загальний аналіз щодо Критерію 3 
 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3: 

Сильними сторонами ОП «Туристична діяльність» у контексті Критерію 3 є: 

 наявність чітких і зрозумілих правил прийому на навчання за освітньою програмою, які 

не містять дискримінаційних положень, враховують особливості самої освітньої програми 

та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО; 

 чіткість, зрозумілість та широка практика застосування процедури 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. 
 

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

Слабкою стороною освітньої програми «Туристична діяльність» у контексті Критерію 3 

є неналежне формулювання правил та регулювання процедури визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті. 

Відповідно рекомендації щодо удосконалення освітньої діяльності за ОП «Туристична 

діяльність» зводяться до наступного: 

 розробити та впровадити в освітню практику ЗВО чіткі, зрозумілі та доступні для всіх 

учасників освітнього процесу правила визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, шляхом внесення змін у діючі внутрішні документи ЗВО чи 

розробленням і затвердженням нових відповідних документів. 
 

Рівень відповідності Критерію 3: 
рівень В 
 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3: 

В цілому освітня програма «Туристична діяльність» другого магістерського рівня вищої 

освіти за спеціальністю 242 «Туризм» відповідає Критерію 3, проте мають місце недоліки, 

що не є суттєвими і вже окреслюються керівництвом ЗВО, як напрями щодо удосконалення 

освітньої діяльності. 

 

 



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

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

програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам 

студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

За результатами аналізу відомостей про само оцінювання освітньої програми (зокрема 

таблиці 3 «Матриця відповідності» додатків) та інтерв’ювання під час зустрічей визначено, 

що форми та методи навчання і викладання повністю сприяють досягненню заявлених у 

ОП «Туристична діяльність» цілей та програмних результатів навчання.  

Особливості врахування та відповідності методів та форма навчання і викладання 

вимогам студентоцентрованого підходу під час реалізації ОП визначені та 

охарактеризовані у відомостях про само оцінювання освітньої програми. Рівень 

задоволеності здобувачів ВО методами навчання і викладання визначають шляхом 

проведення кожного семестру опитувань здобувачів. Результати таких опитувань наявні на 

географічному факультеті та у Центрі моніторингу ЗВО, відповідно до аналізу яких він є 

достатньо високим. 

Усі застосовувані під час реалізації ОП методи навчання та викладання базуються на 

принципах академічної свободи: свободи слова, творчості, поширення інформації, 

проведення наукових досліджень та використанні їх результатів, про що зауважили під час 

зустрічі представники академічної спільноти і підтвердили здобувачі ВО. 

 

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація 

щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 

межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Усі учасники освітнього процесу своєчасно, а саме з перших днів навчання, 

забезпечуються доступною і зрозумілою інформацією щодо цілей, змісту та програмних 

результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів, а саме у формі силабусів та робочих програм до кожної дисципліни ОП. 

Робочі програми та силабуси є у вільному доступі на сайті кафедри та у роздрукованому 

форматі на кафедрі туризму географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, що було 

з’ясовано під час ознайомлення з документацією ОП. 

 

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

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

програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ЛНУ імені І. Франка серйозно підійшов до питання впровадження досліджень в 

освітній процес та повністю забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації 

ОП відповідно до другого рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми. А 

саме, передумовою поєднання навчання та наукових досліджень студентами є наявність 

наступних навчальних дисциплін, включених до ОП «Туристична діяльність»: 

«Магістерський семінар» і «Методологія та організація наукових досліджень». На кафедрі 

функціонує студентський науковий гурток «Активний туризм», діє дві навчально-

виробничі лабораторії: «Навчально-туристична агенція» і «Готельної та ресторанної 



справи». Студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, а також міжнародних 

наукових проектах.  

Проведення досліджень здобувачами географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

стимулюють органи місцевої влади, зокрема на замовлення управління туризму і курортів 

ЛОДА на кафедрі туризму у 2018 році виконано і захищено магістерські роботи у кількості 

20 шт. за відповідною тематикою по різних районах Львівщини (роботи наявні на кафедрі, 

факт такої співпраці підтверджують представники місцевої влади, академічної спільноти, 

випускників).  

Також сприяють науковим дослідженням студентів туроператори, що відображається у 

можливостях проведення польових досліджень в Туреччині, Греції, Болгарії та інших 

країнах. 

На географічному факультеті проводиться щорічна наукова студентська конференція, 

учасниками якої є студенти спеціальності «Туризм» (участь студентів є добровільною – це 

підтверджують під час зустрічі здобувачі ВО та викладачі). За результатами формуються 

збірники матеріалів конференції, які є у вільному доступі у бібліотеці та на факультеті.  

 

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

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

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Акредитація даної ОП є первинною. Під час інтерв’ювання педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників (викладачів) було з’ясовано, що зміст освіти на основі 

наукових досягнень і сучасних практик у галузі туризму та відпочинку є актуальним, а 

перегляд змісту дисциплін відбувається кожного семестру. 

 

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

закладу вищої освіти. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Навчання, викладання і наукові дослідження пов’язані із визначеною інституційною 

політикою та стратегією інтернаціоналізації, а сам зміст освіти, де це застосовується, 

передбачає ознайомлення із сучасними досягненнями світової науки у відповідній галузі. 

Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок 

реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів», «Стратегії міжнародної діяльності 

ЛНУ імені І. Франка» і детально охарактеризовано у відомостях про самооцінювання 

освітньої програми. ЗВО було укладено ряд договори, які передбачають участь здобувачів 

вищої освіти, а саме магістрів, у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський 

університет, Франція) та міждержавних університетських обмінах (Слупський університет, 

Польща).  

Кафедрою туризму ЛНУ ім. І. Франка спільно з Вищою суспільно-природничою 

школою імені Вінцента Поля у Любліні регулярно проводяться міжнародні науково-

практичні конференції.  

 

Загальний аналіз щодо Критерію 4 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4: 

Сильними сторонами ОП «Туристична діяльність» у контексті критерію 4 є наступне: 

 форми та методи навчання і викладання повністю сприяють досягненню цілей та 

програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та 



принципам академічної свободи; 

 з перших днів навчання, здобувачі вищої освіти забезпечуються доступною і 

зрозумілою інформацією щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку 

та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів, а саме у формі силабусів 

та РП до кожної дисципліни ОП; 

 забезпечення ЗВО можливостей впровадження досліджень в освітній процес за 

умовами повного консолідування навчання і досліджень під час реалізації ОП відповідно 

до другого рівня вищої освіти; 

 регулярне оновлення (кожного семестру) педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками (викладачами) змісту освіти на основі наукових досягнень і 

сучасних практик у галузі туризму.  

Позитивною практикою є те, що до кожної навчальної дисципліни за даною ОП 

розроблено та оприлюднено окрім робочих програм ще й силабуси. 

 

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

Слабкі сторони під час проведення акредитаційної експертизи по даному критерію не 

виявлені. 

 

Рівень відповідності Критерію 4: 

рівень А 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4: 

Освітня програма «Туристична діяльність» другого магістерського рівня вищої освіти 

за спеціальністю 242 «Туризм»  повністю відповідає Критерію 4, недоліки відсутні. 



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

доброчесність 
 

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, 

зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів 

навчання для окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також 

оприлюднюються заздалегідь. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

За результатами попереднього вивчення матеріалів відомостей про самооцінювання 
освітньої програми (з усіма її додатками, зокрема табл. 3), ознайомлення з робочими 
програмами та сила бусами усіх ОК, включених до ОПП «Туристична діяльність», та 
проведених під час виїзної експертизи зустрічей-інтерв’ювань визначено, що форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дійсно є чіткими, 
зрозумілими, інформація про них доводиться викладачами до здобувачів освіти на початку 
семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях і практичних заняттях, що 
підтверджують і здобувачі освіти, й викладачі.  

Хоча формально моніторинг обізнаності здобувачів освіти щодо процедури проведення 
контрольних заходів відсутній, але здобувачі освіти підтверджують, що цілком  
ознайомлені з нею, а викладачі ОП постійно надають консультаційну підтримку і допомогу 
у цьому напрямку.  

Процедура проведення контрольних заходів в ЗВО регулюється у внутрішніх 
документах університету та факультету, які дійсно знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному веб-ресурсі ЗВО. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
здобувачів вищої освіти дійсно дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої 
освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту та освітньої програми в 
цілому, а також оприлюднюються заздалегідь, зокрема розклад проведення контрольних 
заходів оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до їх початку (інформація підтверджена 
під час інтерв’ювань).  
 

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

Факти, докази та їх аналіз: 
Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Туристична діяльність» відповідно до 

відомостей про самооцінювання  відбувається у формі публічного захисту (демонстрації) 
кваліфікаційної магістерської роботи. 

Стандарт вищої освіти для даної освітньої програми відсутній. 
 

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

Факти, докази та їх аналіз: 

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти, як в цілому, так і в межах окремих програм навчальних 
дисциплін, міститься у внутрішніх документах ЗВО та факультету, які дійсно знаходяться у 
відкритому електронному доступі. В цих документах доступно для усіх учасників 
освітнього процесу висвітлені правила проведення контрольних заходів, які певним чином 
регулюють та забезпечують об’єктивність екзаменаторів.  

Скарги на необ’єктивність оцінювання у здобувачів в цілому відсутні. Проте за умови 



їх виникнення, існує процедура розгляду оскаржень результатів, яка може бути реалізована 
за допомогою органів студентського самоврядування факультету, які, в свою чергу одразу 
передають їх на розгляд адміністрації ЗВО. Правила проведення контрольних заходів 
включають в себе і процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
повторного проходження контрольних заходів, порядок оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів. Об’єктивність оцінювання кваліфікаційної 
роботи описана у внутрішніх документах ЗВО та факультету, які дійсно знаходяться у 
відкритому електронному доступі. 

 

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури 

дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками 

освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує 

академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню 

культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу, 

визначені і сформульовані у внутрішніх документах ЗВО та факультету, які дійсно 

знаходяться у відкритому електронному доступі на офіційному веб-сайті університету.  

З метою перевірки робіт учасників освітнього процесу на наявність плагіату ЗВО 

забезпечив та оплатив доступ до платформи Unicheck з наданням відповідних сервісів. Але 

перевірка магістерських робіт на плагіат дотепер не була обов’язковою для всіх здобувачів 

вищої освіти. Проте вчені ради ЗВО та факультету уже приймають відповідні рішення 

щодо запровадження процедури обов’язковості такої перевірки та визначення її параметрів. 

Заклад вищої освіти дійсно популяризує академічну доброчесність, зокрема на даній 

освітній програмі в межах курсів «Методологія та організація наукових досліджень» та 

«Магістерський семінар». 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 5 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5: 

Сильними сторонами ОП «Туристична діяльність» у контексті критерію 5 є наступне: 

 чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів, правил їх проведення, критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень, доступність інформації про них у внутрішніх 

документах ЗВО, які дійсно знаходиться у відкритому електронному доступі на офіційному 

веб-ресурсі. 

 забезпечення об’єктивності екзаменаторів внутрішніми документами ЗВО та 

факультету, які дійсно знаходиться у відкритому електронному доступі. Наявність розгляду 

скарг на необ’єктивність оцінювання результатів навчання викладачами ОП. Доступність  

для усіх  учасників освітнього процесу процедури врегулювання конфлікту інтересів, 

повторного проходження контрольних заходів, порядку оскарження процедури та 

результатів проведення контрольних заходів у внутрішніх документах ЗВО, які дійсно 

знаходиться у відкритому електронному доступі. 

 наявність та дієвість стандартів і процедури дотримання академічної доброчесності 

у внутрішніх документах ЗВО та факультету, які дійсно знаходиться у відкритому 

електронному доступі. Забезпечення безоплатного доступу здобувачів до платформи 

Unicheck для перевірки робіт на плагіат, реальна популяризація академічної доброчесності 



серед здобувачів та академічної спільноти у ЗВО.  

 

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

Слабкою стороною освітньої програми «Туристична діяльність» у контексті Критерію 5 

є відсутність обов’язковості перевірки магістерських робіт на плагіат здобувачів вищої 

освіти за даною освітньою програмою та у ЗВО в цілому. 

Відповідно рекомендації щодо удосконалення освітньої діяльності за ОП «Туристична 

діяльність» зводяться до наступного: 

 скоригувати та впровадити в освітню практику ЗВО положення, що регулюють 

політику академічної доброчесності у напрямку запровадження обов’язкової перевірки 

магістерських робіт на наявність плагіату та визначення її чітких і зрозумілих параметрів 

шляхом внесення змін у діючі внутрішні документи ЗВО чи розробленням і затвердженням 

нових відповідних документів.  

 

Рівень відповідності Критерію 5: 

рівень В  

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5: 

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають 

Критерію 5 «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність» з недоліками, що не є суттєвими (необов’язковість перевірки магістерських 

робіт на плагіат за наявності можливості такої перевірки) і наразі визначені ЗВО, як 

пріоритетні напрямки удосконалення освітньої діяльності. 

 



Критерій 6. Людські ресурси 

 

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої 

програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних 

результатів навчання.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Ґрунтуючись на індивідуальному підході членів експертної групи та беручи до уваги 

надані ЗВО дані у відомостях про само оцінювання ОП (зокрема таблиця 2 додатків) та 

відповідні пояснення, було встановлено, що академічна та професійна кваліфікація 

викладачів, задіяних до реалізації ОП «Туристична діяльність», повністю забезпечує 

досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. 

В університеті діє «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені 

Івана Франка». Також при розподілі навчального навантаження на кафедрі туризму для 

залучення кращих викладачів на ОП передбачається наявність у них відповідного 

наукового рівня, навчально-методичної літератури та сертифікатів тренінгів і стажування. 

В цілому кваліфікація викладачів, задіяних у реалізації освітньої програми, відповідає 

освітнім компонентам, які вони забезпечують, а відповідно дозволяє досягати визначених у 

програмі цілей та результатів навчання. 

 

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час проведення аналізу відомостей про самооцінювання освітньої програми, 

результатів інтерв’ювання, ознайомлення із документацією було встановлено, що 

процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації даної ОП та 

регламентуються внутрішніми документами ЗВО.  

В ЗВО діє постійна система моніторингу якості забезпечення освітнього процесу, що 

регламентується внутрішніми положеннями та передбачає, зокрема, постійні опитування 

здобувачів щодо якості викладання, за результатами якого щосеместру складаються 

рейтинги по кожному викладачу.  
 

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

Факти, докази та їх аналіз: 

Результати проведення бесід-інтерв’ювань та ознайомлення з відповідною 

документацією підтверджують реальне залучення роботодавців до організації та реалізації 

освітнього процесу. ЗВО залучає роботодавців, які мають авторитет у галузі туризму, 

зокрема Карпатському регіоні, та є лідерами ринку сфери послуг для проведення 

теоретичних i практичних занять на відповідній ОП. Окрім цього, в межах організації та 

реалізації освітнього процесу на освітній програмі «Туристична діяльність» характерне 

залучення роботодавців до розробки програм наукових досліджень, використовуючи їх 

науковий та виробничий потенціал для спільного виконання науково-дослідних робіт, а 

також організовуючи стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Роботодавців залучають до викладання лекцій та практичних занять. Також до керівництва 

практикою на постійній основі залучено декілька викладачів, що є власниками 

туристичних фірм. 



 

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

галузі, представників роботодавців.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ЗВО залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців. До викладання лекцій та проведення семінарів, тренінгів 

майстер-класів на регулярній безоплатній основі постійно залучаються фахівці туристичної 

галузі, а саме директори та керівники, топ-менеджери туристичних операторів України та 

закордонних представництв, а також органи державної влади сфери туризму, тобто у 

аудиторних зайняттях беруть участь «зовнішні» професіонали. Таку практику реалізації 

освітнього процесу за даною освітньою програмою під час інтерв’ювань підтверджують 

різні стейкхолдери, зокрема роботодавці (в т.ч. професіонали-практики), випускники, 

здобувачі ВО, академічна спільнота, менеджмент ЗВО.  

 

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

співпраці з іншими організаціями.  

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час аналізування відомостей про самооцінювання та проведення інтерв’ювань у 

рамках програми виїзної експертизи з’ясовано, що система професійного розвитку 

науково-педагогічних працівників, що діє у ЗВО, передбачає  доступні програми 

стажування, зокрема міжнародного, на яке щорічно оголошується конкурс; проведення 

міжнародних наукових конференцій та безпосередню участю в них, забезпечення 

підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах 

підвищення кваліфікації, стажуванні на базі Інституту післядипломної та 

доуніверситетської освіти ЛНУ імені І. Франка.  

Система професійного розвитку даного ЗВО повністю відповідає потребам та інтересам 

самих викладачів, а також сприяє реальному підвищенню якості викладання. 

 

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ЗВО постійно стимулює розвиток викладацької майстерності. В ЛНУ імені І. Франка діє 

система заохочення викладачів, яка вказана у «Положенні щодо системи матеріального і 

морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання». Система професійної 

мотивації охоплює відзнаки Університетом кращих науково-педагогічних працівників 

подякою, грамотою ректора, декана факультету. Працівники фінансово стимулюються 

згідно розроблених в Університеті положень (Положення про мотиваційний фонд, 

Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету 

за наукові здобутки, Положення про Відзнаку Львівського національного університету 

імені Івана Франка «Медаль Івана Франка»).  

Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та 

адміністративних працівників Університету навчання і стажування за рахунок приймаючої 

сторони з можливістю отримати стипендію по програмі «Еразмус +». Сьогодні діють угоди 

ЗВО з університетами 59 країн (оригінали таких угод наявні у відділі міжнародних зв’язків 

ЗВО). Інформація про таку співпрацю, подана у відомостях про самооцінювання ОП 

повністю відповідає дійсності (реальні можливості і результати).  
 



Загальний аналіз щодо Критерію 6 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6: 

Сильними сторонами і водночас позитивними практиками освітньої діяльності за ОП 

«Туристична діяльність» у контексті критерію 6 є: 

 забезпечення відкритості та прозорості конкурсного відбору викладачів шляхом 

залучення до обговорення кандидатів на вакантні посади органів студентського 

самоврядування та обов’язкове (в окремих випадках пріоритетне) врахування їх думки; 

 систематичне залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків та 

роботодавців у межах реалізації ОП «Туристична діяльність»; 

 стимулювання професійної та викладацької майстерності викладачів, зокрема 

шляхом забезпечення можливостей міжнародного стажування викладачів ОП, дієвою 

системою моральних та матеріальних заохочень НПП (в т.ч. формуванням Мотиваційного 

фонду факультету). 

Комплексне поєднання вищезазначених аспектів в цілому сприяє досягненню 

визначених у ОП програмних результатів навчання. 

 

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

Слабкі сторони під час проведення акредитаційної експертизи по даному критерію не 

виявлені. 

 

Рівень відповідності Критерію 6: 

рівень А 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6: 

Освітня програма «Туристична діяльність» другого магістерського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» повністю відповідає Критерію 6, у тому числі окремі 

положення мають взірцевий характер. 

 



Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання 

тощо), а також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують 

досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час аналізу та візуального ознайомлення було встановлено, що у даному ЗВО 

фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОП 

повністю забезпечують досягнення визначених даною освітньою програмою цілей та 

програмних результатів навчання.  

ЛНУ ім. І. Франка має одну з найвідоміших бібліотек в Україні та Східній Європі 

приміщення якої формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць. В бібліотеці 

функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі Wі-Fi. Додатково функціонує 

читальний зал при лабораторії «Навчальна туристична агенція». 

Гарант ОП «Туристична діяльність» Марта Пилипівна Мальська є однією з засновників 

туристичної школи та автором багатьох відомих навчальних посібників, яких в бібліотеці 

разом з періодичними виданнями багато.  

Площі аудиторного фонду в розрахунку на 1 студента відповідають встановленим 

нормам. На факультеті є 15 мультимедійних систем (5 стаціонарних та 10 переносних). До 

підготовки фахівців за даною ОП залучено 5 кабінетів з комп’ютерним оснащенням, які 

мають доступ до мережі Інтерент.  

Загалом для потреб студентів діє 6 гуртожитків, що забезпечує більше 70 % від 

потреби. В університеті функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 

плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних майданчиків. 

 

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

до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 

викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Аналіз нормативних документів та інтерв’ювання під час експертизи дозволили 

встановити, що ЗВО повністю забезпечує на безоплатній основі доступ викладачів і 

здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, які 

необхідні для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах даної ОП. 

 

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за ОП «Туристична діяльність», та дозволяє повністю задовольнити їхні 

потреби та інтереси.  

Для студентів створене сприятливе середовище як для навчання, так i для організації 

дозвілля. Зокрема організовані гуртки за інтересами, функціонує «Студентський клуб» 

студентське самоврядування та студентський профком. Для відпочинку та оздоровлення 

студентів діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати».  

У спортивному комплексі в ЛНУ ім. І. Франка організовано низку спортивних секцій. 

На факультеті діє кабінет «Студентський простір» де студенти мають можливість 



комунікувати, обговорювати проблеми студентського життя, організовувати студентську 

активність.  

У приміщеннях університету дотримано санітарно-епідемологічні норми. Студенти 

регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці. В головному корпусі 

університету працює медичний пункт для студентів та працівників Університету. У ЗВО 

також працює психологічна служба університету, яка пропонує здобути навички 

ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді та багато іншого. Проводиться 

співпраця з відділом охорони праці ЛНУ ім. І. Франка, здобувачі вищої освіти проходять 

інструктажі з основ безпеки життя. 

 

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

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

 

Факти, докази та їх аналіз: 

ЛНУ ім. І. Франка повністю забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, 

консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною 

ОП. Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної 

підтримки і інформації є деканат факультету. Усі довідки з інших служб університету 

надаються централізовано через деканат, що забезпечують методисти деканату. Інформація 

до студентів доноситься через старостати, інформаційну дошку, сайт факультету, а також 

соціальні мережі. Здобувачі вищої освіти комунікують із студентським самоврядуванням, 

яке діє відповідно до положення, приймають участь у їх засіданнях, тим самим мають 

можливість висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд. 

Велику підтримку для здобувачів по даній ОП надає Первинна профспілкова 

організація студентів. Здобувачі вищої освіти мають можливість контактувати з 

потенційними роботодавцями особисто під час навчання та через мережеві комунікації. 

Особливу соціальну підтримку отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ 

групи. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які 

належать до цієї категорії.  

Для студентів доступний і юридичний відділ, який працює в університеті. Відділ 

консультує з правових питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної 

діяльності університету.  

 

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

особливими освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час ознайомлення з нормативними документами та візуального аналізу було 

встановлено, що ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 

особливими освітніми потребами, що навчаються за даною ОП. Достатні умови для 

реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами в університеті 

регламентуються низкою нормативних актів та документів. Здобувачі вищої освіти мають 

право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання ОП 

(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.  

Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний 



центр з інклюзивної освіти». Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний 

сходовий підйомник PTR-130. У разі потреби можливе його використання на будь-якому 

факультеті даного ЗВО. 

 

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема 

пов’язаних з сексуальними домаганнями,  дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є 

доступною для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час 

реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Під час проведення експертного аналізу документації та нормативних положень, 

інтерв’ювання та узагальнення інформації було з’ясовано, що в ЛНУ ім. І. Франка існує 

чітка і зрозуміла політика процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних 

з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною 

для усіх учасників освітнього процесу та яка послідовно дотримується під час реалізації 

ОП «Туристична діяльність». Усі конфліктні ситуації вирішуються на рівні кафедри, у разі 

потреби – в деканаті із залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на 

Вченій раді факультету. У разі не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, 

справа передається у Комісію з питань етики ЛНУ імені І. Франка. В університеті діє 

гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції.  

Конфліктних ситуацій на кафедрі, пов’язаних з дискримінацією, сексуальним 

домаганням та корупцією – не було. Однак, під час опитування здобувачів вищої освіти 

було встановлено, що опитування щодо випадків дискримінації не проводилось, що є 

недоліком у контексті відповідності даного підкритерію, та критерію в цілому.  

 

Загальний аналіз щодо Критерію 7 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7: 

Сильними сторонами ОП «Туристична діяльність» у контексті критерію 7 є: 

 забезпеченість та відповідність матеріально-технічних ресурсів ЗВО та навчально-

методичного забезпечення освітньої діяльності за ОП «Туристична діяльність», зокрема 

наявність потужної бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка з її ресурсами та вільним доступом для 

здобувачів та академічної спільноти. Що в сукупності забезпечує досягнення визначених 

освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання; 

 забезпечення ЗВО повним безоплатним доступом викладачів і здобувачів вищої 

освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів; 

 створення для студентів сприятливого середовища як для навчання, так i для 

організації їх дозвілля; 

 створення ЗВО достатніх умов для реалізації права на освіту особами з особливими 

освітніми потребами, що навчаються за даною ОП. 

Позитивною практикою є те, що в університеті функціонує Психологічна служба та 

телефон довіри, до яких може звернутись будь-який студент з питаннями вирішення 

конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією 

та/або корупцією тощо). 

 



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

Відповідно до критерію 7 недоліком ОП другого магістерського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» – «Туристична діяльність» є відсутність практики опитувань 

та моніторингу серед здобувачів вищої освіти, щодо виявлення конфліктних ситуацій 

(зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією 

тощо), але, при проведенні інтерв’ю зі студентами, було з’ясовано, що подібних ситуацій 

не виникало, це також зазначено у відомостях про самооцінювання, які подавались ЗВО до 

Національного Агентства. 

Відповідно рекомендацією щодо усунення даного недоліку є запровадження системи 

проведення періодичних опитувань (не менш 1 разу на семестр), а також постійний 

моніторинг, який буде здійснюватися під час реалізації даної ОП.  

 

Рівень відповідності Критерію 7: 
рівень В 

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7: 

Освітня програма «Туристична діяльність» другого магістерського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» загалом відповідає Критерію 7, проте мають місце недоліки, 

що не є суттєвими i вже на даний момент вирішуються керівництвом ЗВО. 

 



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 
 

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

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Заклад вищої освіти визначає та регламентує процедури розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, яких послідовно дотримуються 

усі структурні підрозділи університету (кафедри, факультети тощо). Проте протягом 2018-

2019 рр. зміни в освітню програму «Туристична діяльність» не вносились.  

Визначені ЗВО процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітньої програми наявні у внутрішніх документах університету та дійсно 

знаходиться у відкритому електронному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО.  

У відомостях про самооцінювання освітньої програми на один із документів (проект 

«Внутрішня система забезпечення якості освіти в університеті») наведено некоректний 

лінк. Проте він є доступним на офіційному веб-ресурсі ЗВО за окремим пошуком у 

відкритому електронному доступі, що дає підстави вважати, що лінк наведено некоректно 

через технічну помилку. 
 

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування 

залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур 

забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час 

перегляду освітньої програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування, а 

саме через Студентський уряд ЗВО та студентську раду і профком факультету 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 за результатами опитувань Центру моніторингу ЗВО здобувачів освіти 

щодо їх задоволеністю освітнім процесом. Результати цих опитувань дійсно наявні.  
 

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

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

Факти, докази та їх аналіз: 

Роботодавці дійсно безпосередньо і широко залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери 

шляхом проведення відкритих зустрічей, майстер-класів, обговорення сучасних тенденцій 

розвитку галузі та безперервної співпраці кафедри туризму географічного факультету ЛНУ 

ім. І. Франка із менеджментом підприємств туристичної галузі та органів місцевої влади. 

Зокрема три роботодавці в межах освітньої програми є водночас викладачами кафедри.  
 

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

випускників освітньої програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників дійсно існує, її щороку проводить «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з 

бізнесом Центру маркетингу та розвитку» ЗВО. А також додаткова інформація щодо 

працевлаштування випускників збирається працівниками кафедри шляхом інтерв’ю за 

базою контактів випускників сформованою на кафедрі. Отримана систематизована 



інформація щодо кар’єрного шляху випускників кафедри дійсно враховується та 

використовується ЗВО у процесах співпраці з роботодавцями, влаштування практики 

здобувачам вищої освіти за даною освітньою програмою, тощо. 

Оскільки акредитація освітньої програми «Туристична діяльність» є первинною 

випускники конкретно цієї ОП наразі відсутні. База даних випускників кафедри формована 

із випускників бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Туризм» в цілому. 
 

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

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

програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності з 

реалізації освітньої програми забезпечуються відповідно до внутрішніх документів ЗВО та 

факультету, які дійсно знаходиться у відкритому електронному доступі. Таке реагування 

забезпечується також Центром моніторингу ЗВО за результатами опитувань здобувачів 

освіти щодо їх задоволеності освітнім процесом. Результати цих опитувань дійсно наявні. 

Аналізування їх змісту свідчить про те, що за період реалізації освітньої програми недоліки 

не виявлялись.  
 

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

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

перегляду освітньої програми. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти, які беруться до уваги під час удосконалення освітньої програми, немає.  
 

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

постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.  
 

Факти, докази та їх аналіз: 

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному 

розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Програми 

дисциплін, включених до ОП «Туристична діяльність» заслуховувались і затверджувались 

на засіданнях кафедри туризму географічного факультету. За необхідності викладачами 

вносились зміни до програм курсів. Загалом викладачі ОП є орієнтованими на постійне 

вдосконалення і розвиток програм дисциплін (підтвердженням цього є результати 

проведених зустрічей інтерв’ювань, на яких зокрема викладачі висловлювались щодо 

необхідності постійного, систематичного удосконалення курсів). Зміни до програм 

дисциплін вносять в тому числі за результатами опитувань Центру Моніторингу Закладу 

вищої освіти здобувачів освіти щодо їх задоволеності освітнім процесом. 

В цілому культура якості освіти, яка притаманна ЛНУ ім. І. Франка, характеризується 

системою цінностей і смислів, що визначають якість освіти як інституційну ціль, а  її 

забезпечення – як спільну відповідальність усього колективу. 

 



Загальний аналіз щодо Критерію 8 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8: 

Сильними сторонами та водночас позитивними практиками освітньої діяльності за ОП 

«Туристична діяльність» у контексті критерію 8 є: 

 дотримання ЗВО в цілому та окремими його структурними підрозділами визначених 

процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої 

програми. Всі ці процедури є визначеними Закладом вищої освіти у внутрішніх документах 

ЗВО, які знаходиться у відкритому електронному доступі;  

 залученння ЗВО до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших 

процедур забезпечення її якості на партнерському рівні здобувачів вищої освіти 

безпосередньо та через органи студентського самоврядування, дійсне врахування їх позиції 

через опитування;  

 безпосереднє залученння ЗВО до процесу періодичного перегляду освітньої 

програми та інших процедур забезпечення її якості на партнерському рівні роботодавців; 

 наявність практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного 

шляху випускників ЗВО в цілому та спеціальності 242 «Туризм» зокрема; 

 наявність внутрішнього документаційного і дієвого забезпечення вчасного 

реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності з реалізації 

освітньої програми, яке знаходиться у відкритому електронному доступі. 

 сприяння ЗВО для формування культури якості, яка забезпечує розвиток освітньої 

програми та освітньої діяльності за цією програмою.  

 

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

Слабкі сторони під час проведення акредитаційної експертизи по даному критерію не 

виявлені. 

 

Рівень відповідності Критерію 8: 

рівень А  

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8: 

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають 

критерію  8 «Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми», у тому числі окремі 

положення мають взірцевий характер. 



Критерій 9. Прозорість та публічність 

 

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх 

учасників освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників 

освітнього процесу, дійсно є доступними для них та послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми. Всі ці правила та процедури є встановленими у внутрішніх 

документах ЗВО та факультету, які дійсно знаходяться у відкритому електронному доступі 

на офіційних веб-ресурсах.  

 

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін 

до неї оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання 

зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

У відомостях до самооцінювання освітньої програми коректно наведено посилання на 

веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО 

відповідного проекту ОП з метою отримання зауважень та пропозиції зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів). Проте технічно перевірити, чи відповідний проект ОП було оприлюднено 

у визначені «Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»  терміни (не пізніше, ніж за місяць до затвердження) 

неможливо, адже це відбувалось у 2018 році. Зміни до освітньої програми «Туристична 

діяльність» протягом 2018-2019 рр. не вносились.  

 

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та 

достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати 

навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних 

заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. 

 

Факти, докази та їх аналіз: 

Заклад вищої освіти та факультет дійсно своєчасно оприлюднюють на своєму 

офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її 

цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для 

інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. 

Інформація про освітню програму у повному обсязі наявна у Закладі вищої освіти та 

знаходиться у відкритому електронному доступі на офіційних веб-ресурсах.  

 

Загальний аналіз щодо Критерію 9 

 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: 

Сильними сторонами ОП «Туристична діяльність» у контексті критерію 9 є: 

 чіткість, зрозумілість і доступність правил і процедур, що регулюють права та 

обов’язки всіх учасників освітнього процесу, яких послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої програми; 

 наявність і доступність веб-сторінки, яка містить інформацію про оприлюднення на 

офіційному веб-сайті ЗВО проекту освітньої програми з метою отримання зауважень та 



пропозиції зацікавлених сторін(стейкхолдерів);  

 забезпечення ЗВО своєчасності оприлюднення на офіційних веб-ресурсах точної і 

достовірної інформації про освітню програму в обсязі, достатньому для інформування 

відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. 

 

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

Слабкі сторони під час проведення акредитаційної експертизи по даному критерію не 

виявлені. 

 

Рівень відповідності Критерію 9: 

рівень А  

 

 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9: 

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають 

Критерію 9 «Прозорість та публічність», у тому числі мають взірцевий характер. 

 

 

 



Критерій 10. Навчання через дослідження 
 

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і 

забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої 

освіти за спеціальністю та/або галуззю. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

 
 

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

Факти, докази та їх аналіз: 

 
 

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми 

можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики 

аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до 

використання лабораторій, обладнання тощо). 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

 
 

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 

академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у 

спільних дослідницьких проектах тощо. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

 
 

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

регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

 
 

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності 

наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості 

здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності. 
 

Факти, докази та їх аналіз: 

 

 

Загальний аналіз щодо Критерію 10 
 

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10: 

 
 

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

 
 

Рівень відповідності Критерію 10: 

 
 

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10: 

 



 

5. Інші спостереження 

 

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

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

проведення акредитації. 

 

 

В цілому за результатами аналізу матеріалів, поданих ЗВО у відомостях про 

самооцінювання освітньої програми «Туристична діяльність» другого магістерського рівня 

вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» та проведення виїзної акредитаційної 

експертизи даної ОП варто зауважити і відзначити належне забезпечення роботи 

експертної групи відповідно до узгодженої програми візиту, а також сприяння експертній 

групі у доступі до необхідних для здійснення об’єктивного оцінювання освітньої діяльності 

за ОП «Туристична діяльність» ресурсів і документаційного забезпечення. 

Окрім того, слід підкреслити готовність та бажання керівництва та менеджменту ЗВО 

змінювати та удосконалювати освітню діяльність в межах конкретної освітньої програми та 

в університеті в цілому задля підвищення якості освіти в ЛНУ ім. І. Франка. 

Підтвердженням висловленої думки можна вважати наступне: за результатами проведених 

впродовж двох днів (25-26.11.2019) зустрічей-інтерв’ювань, останньою серед яких 

відповідно до програми візиту була фінальна зустріч із керівництвом та менеджментом 

ЗВО (в межах якої експертною групою висловлені загальні рекомендації щодо 

удосконалення освітньої діяльності та надані відповідні консультації) 29.11.2019 р. було 

скликано Вчену раду Університету, на якій предметом обговорення і прийняття 

відповідних рішень стали висловлені експертною групою побажання і рекомендації щодо 

удосконалення освітньої діяльності в ЗВО.  

 

 

 

 



 

6. Підсумки 

 

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня 

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

 

Критерій Рівень відповідності 

Критерій 1.Проектування та цілі освітньої програми Рівень B 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів 

навчання 

Рівень B 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень А 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність 

Рівень B 

Критерій 6. Людські ресурси Рівень А 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B 

Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми Рівень А 

Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень А 

Критерій 10. Навчання через дослідження - 

 

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

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

 

 

До звіту додається: 

 

☐ дорадчий висновок представника роботодавців 

 

☐ окремі думки членів експертної групи 

 

 програма відвідування ЗВО 

 

☐ інші документи. 

 

 

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну 

експертизу у повній відповідності із Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших актів законодавства, а також 

здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно. 

 

 

Голова експертної групи (електронний підпис)  Л. О. Гончар 

 

Члени експертної групи (електронні підписи)  О. В. Коваленко 

 

         О. А. Ткаченко 


