
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 9021 латинська-старогрецька, грецька мова і література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 9021

Назва ОП латинська-старогрецька, грецька мова і література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.08 класичні мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Смирнова Марія Сергіївна, Бойко Ольга Олексіївна, Книш Олена
Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.04.2020 р. – 30.04.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://docs.google.com/viewer?
url=https%3A%2F%2Fwww.lnu.edu.ua%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F2020-acr-lat.pdf&pdf=true

Програма візиту експертної групи https://lingua.lnu.edu.ua/news/prohrama-vizytu-ekspertnoi-hrupy-z-
akredytatsii-osvitn-o-profesiynoi-prohramy-id-9021-latyns-ka-starohrets-
ka-hrets-ka-mova-i-literatura

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОПП “Латинська-старогрецька, грецька мова і література” та її реалізація у ЗВО справляють позитивне враження. 1.
Чітке бачення унікальності ОПП, факти реального залучення різних груп стейкголдерів до її проектування,
відповідність визначених компетентностей та ПРН вимогам НРК для бакалаврського рівня вищої освіти, врахування
галузевого контексту та ін. свідчать про загалом відповідність вимогам Критерію 1. Висловлені рекомендації мають
на меті визначення напрямків подальшого вдосконалення ОПП та нормативної бази ЗВО. 2. Структура та зміст ОПП
загалом відповідають вимогам Критерію 2 та законодавства, враховують інтереси й потреби різних груп
стейкголдерів. Виявлені недоліки ЗВО цілком спроможний усунути самостійно в межах реалізації процедур
внутрішнього забезпечення якості. 3. Правила прийому на ОПП є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Процедуру перезарахування результатів навчання, здобутих в інших ЗВО або
неформальній освіті, нормативно врегульовано, хоча поодиноке застосування цих положень свідчить про окремі
недоліки розроблених процедур. Можемо стверджувати про загалом відповідність вимогам Критерію 3. 4. Навчання
і викладання за ОПП загалом відповідають Критерію 4, хоча процедури внутрішнього моніторингу якості освітніх
компонентів, зокрема в контексті своєчасного оновлення та врахування особливостей ОПП, потребують певного
вдосконалення. 5. В ОПП загалом дотримано основні вимоги Критерію 5 до форм, методів, правил та процедур
проведення контрольних заходів. Академічна доброчесність загалом є частиною корпоративної культури
університету. 6. З огляду на відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів цілям та ПРН, прозору
систему конкурсного добору, залучення роботодавців, відомих перекладачів, закордонних лекторів до проведення
аудиторних занять, спільного виконання науково-дослідних робіт, організації стажування, семінарів та
різноманітних програм професійного та особистісного розвитку викладачів, а також дієвих систем матеріального та
морального заохочення викладачів, можемо стверджувати про повну відповідність вимогам Критерію 6. 7. Загалом
вимоги Критерію 7 дотримано: матеріально-технічне та методичне забезпечення дозволяє забезпечити якісну
організацію освітнього процесу на ОПП; здобувачі і викладачі мають безоплатний доступ до університетської
інфраструктури; налагоджена система консультаційної, організаційної, соціальної, освітньої та інформаційної
підтримки. 8. Завдяки активному фактичному залученню стейкхолдерів до розробки, моніторингу і перегляду ОПП
забезпечений високий рівень навчання і викладання. Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер,
відтак можемо стверджувати про загалом відповідність ОПП вимогам Критерію 8. 9. Вимоги Критерію 9 стосовно
прозорості та публічності діяльності ЗВО під час реалізації ОПП загалом дотримано. Наявні окремі недоліки
програми не знижують загального позитивного враження, натомість визначають перспективи для її удосконалення.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОПП має достатньо чітко визначені цілі, що передбачають підготовку фахівців з філології, які володіють
необхідними знаннями та практичними навичками для здійснення перекладу й викладання латинської,
старогрецької, новогрецької та англійської мов та літератур. Незаперечною є унікальність ОПП, її особливістю також
є доповнення студіювання класичних мов вивченням сучасних іноземних (новогрецької, англійської). 2. Взаємодія зі
стейкголдерами має систематичний характер. Налагоджено тісні зв'язки з українськими та закордонними освітньо-
науковими установами, роботодавцями міста та регіону, випускниками кафедри. Студенти активно долучаються до
процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП. 3. Цілі ОПП та ПРН визначені з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, галузевого контексту. Розроблена 2016 р., ОПП загалом дозволяє досягти результатів навчання,
визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 “Філологія” для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти. Зміст ОПП та особливості її реалізації створюють усі умови для належного набуття здобувачами вищої освіти
soft skills. 4. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації ОПП, дозволяє забезпечити
якісне викладання дисциплін та досягнення визначених цілей і ПРН. Серед НПП є відомі в Україні та світі науковці
та перекладачі. Конкурсний відбір чітко регламентований та прозорий, діє система матеріального заохочення НПП.
До реалізації освітнього процесу залучені роботодавці, професіонали-практики та носії грецької мови. 5. У ЗВО
створено достатньо можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії студента, особливо вдалою є
процедура вибору загальноуніверситетських дисциплін. Вибіркову частину на рівні факультету забезпечено
авторськими професійно-орієнтованими дисциплінами із можливістю побудови індивідуальної освітньої траєкторії
в межах традиційних і новітніх напрямів класичної філології. 6. Навчання і викладання на ОПП відповідає
принципам академічної свободи, здійснюється з урахуванням контексту дисциплін та дозволяє забезпечити
досягнення ПРН. В ЗВО створено систему соціологічних опитувань, що дозволяють ефективно моніторити рівень
задоволеності здобувачів вищої освіти якістю освітніх послуг. Учасникам освітнього процесу у формі силабусів
надається доступна інформація щодо цілей, змісту навчання, порядку та критеріїв оцінювання, форми і правила
проведення контрольних заходів у межах окремих освітніх компонентів. 7. Реалізація ОПП цілком відповідає
інституційній політиці інтернаціоналізації, передбачає налагодження тісної співпраці з закордонними ЗВО, активну
участь викладачів та студентів у програмах академічної мобільності, міжнародних дослідницьких проектах.
Процедура визнання ПРН, здобутих в інших ЗВО, достатньо врегульована та реалізується на практиці. 8. ЗВО
повноцінно забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП, що дозволяє студентам отримати
вагоме підґрунтя для можливої наукової діяльності в майбутньому.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення
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1. Недостатня увага ЗВО до узгодженості змісту та своєчасного оновлення нормативних документів. Рекомендуємо:
1) у внутрішніх нормативних документах врегулювати процедуру розроблення та оновлення освітніх програм,
зокрема залучення до цього процесу здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкголдерів, використання
зовнішньої експертизи; 2) удосконалити процедуру реагування на недоліки, виявлені за результатами аналізу
соціологічних опитувань та внутрішнього моніторингу якості реалізації ОП. 2. Бачення розробниками можливостей
працевлаштування випускників не відбивають актуальні запити ринку праці. Рекомендуємо переглянути
доцільність виявленої значної уваги до педагогічної підготовки, натомість звернути увагу на формування
компетентностей, необхідних фахівцю для успішної роботи в суміжних сферах гуманітаристики (історія,
архівознавство, бібліотечна, видавнича справа тощо). 3. Обсяг та зміст практичної підготовки за ОПП потребує
певного переосмислення та переформатування з метою узгодження з інституційними вимогами до організації
практики та реалістичного охоплення заявлених професійних компетентностей. Рекомендуємо: 1) активізувати
роботу із розширення кількості баз практики, зокрема в ЗЗСО; 2) до педагогічної практики додати перекладацьку та
архівно-музейну, повною мірою задіяти потенціал власних бібліотечних фондів; 3) охопити у практиках також
новогрецьку та англійську мови. 4. З метою повноцінного забезпечення заявлених цілей і ПРН та більш ефективного
розподілу навчального навантаження студентів рекомендуємо: 1) збільшити обсяг годин для вивчення новогрецької
мови; 2) зменшити обсяг граматичних тем та додати дисципліни перекладацького блоку; 3) розширити систему
вибору спеціалізованих дисциплін; 4) додати до переліку ОК дисципліни з комп’ютерної грамотності; 5) об’єднати
дисципліни “Безпека життєдіяльності” та “Охорона праці”. 5. Практики визнання результатів навчання, здобутих в
інших ЗВО, а також отриманих у неформальній освіті, станом на сьогодні є поодинокими. Тому рекомендуємо: 1)
спростити процедуру визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, заохочувати здобувачів освіти
до реалізації права на визнання таких результатів навчання; 2) посилити заходи щодо контролю за реальним
застосуванням визначених процедур. 6. Робочі програми ОК не відображають узгодження очікуваних результатів
навчання з ПРН. Окремі курси гуманітарної та методичної підготовки не повною мірою враховують специфіку ОПП
та своєчасно не оновлюються. Рекомендуємо удосконалити процедури внутрішнього моніторингу якості змістового
наповнення ОК. 7. Попри засвідчену значну роботу з популяризації принципів доброчесності в академічному
середовищі не було підтверджено систематичність відповідних заходів. В навчальному плані відсутні ОК з
академічного письма. Рекомендуємо розробити і забезпечити реалізацію плану заходів з популяризації академічної
доброчесності. Доречним вважаємо включення до ОП окремих освітніх компонентів з академічного письма.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ОПП має досить чітко визначені цілі, що передбачають підготовку фахівців з філології, які володіють
фундаментальними знаннями та практичними навичками для здійснення перекладу й викладання латинської,
старогрецької, новогрецької та англійської мов та літератур. Фокус освітньої програми визначає її унікальність -
лише два ЗВО України, окрім Львівського університету, пропонують ОПП для бакалаврського рівня вищої освіти (за
даними ЄДЕБО щодо конкурсних пропозицій 2020 р.), націлені на вивчення класичної філології. Особливістю ОПП
є доповнення студіювання класичних мов вивченням сучасних іноземних (новогрецької, англійської). Підготовка
фахівців з класичної філології у Львівському університеті здійснювалась від часів його заснування. Відтак існування
ОПП безпосередньо корелює з баченням ЗВО як сучасного європейського закладу освіти, що дбає про збереження
здобутків і утвердження національних академічних традицій (гасло на фронтоні головного корпусу - Patriae decori
civibus educandis). У відомостях про самооцінювання зв'язок цілей ОПП з місією та стратегією ЗВО описано з
посиланням на відповідні документи, зокрема Статут університету та Стратегію-2020 (затверджену 2016 р.). Цілі
ОПП цілком відповідають місії університету - формуванню особистості - носія інтелектуального потенціалу,
корелюють з цілями, визначеними в Стратегічному плані розвитку Львівського університету на 2019-2026 рр.
(протокол вченої ради №70/6 від 19.06.19 р.), зокрема спрямовані на забезпечення високої якості освітнього
процесу, інтеграцію української освіти в європейський та світовий простір. Відданість місії та стратегічним цілям
розвитку університету під час зустрічей з ЕГ демонстрували як представники адміністрації ЛНУ, так і розробники
ОПП. На основі викладеного можемо зробити висновок про відповідність цілей ОПП місії та стратегії університету,
комунікування цих цілей в академічному та зовнішньому середовищі існування ЗВО, їхню актуальність та
реалістичність.
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Під час зустрічей з розробниками ОПП було з'ясовано, що потреби та інтереси стейкголдерів вивчали та
враховували. Зокрема, інтереси студентів вивчали шляхом опитувань на рівні факультету; роботодавців та
представників академічної спільноти запрошували здійснити експертне оцінювання змісту ОПП (ЕГ надано
відповідні рецензії та відгуки). Однак документального підтвердження фактів надходження пропозицій і їхнього
врахування під час формулювання ПРН надано не було (надані протоколи фіксують здебільшого пропозиції щодо
вдосконалення окремих ОК). До робочої групи з проектування ОПП зовнішні стейкголдери не були залучені.
Зауважимо, що внутрішні нормативні документи, які б регулювали процедуру врахування позицій і потреб
стейкголдерів під час проектування освітніх програм, станом на сьогодні в ЗВО на етапі розроблення та
обговорення. Водночас, можна простежити врахування у змісті ОПП висловлених в рецензіях побажань
стейкголдерів (напр., включення сучасної грецької мови до основного блоку корелює з побажаннями
перекладацьких агенцій). Під час спілкування з ЕГ представники студентства, роботодавців, випускники факультету
підтвердили систематичну тісну співпрацю з розробниками ОПП. Отже, вивчення потреб стейкголдерів на етапі
проектування ОПП фактично відбувалося, хоча процедура врахування цих потреб потребує унормування на
інституційному рівні.

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

Цілі ОПП та формулювання програмних результатів навчання свідчать про розуміння її розробниками сучасного
стану розвитку філологічної науки. Розробники є активними дослідниками, систематично публікуються в провідних
українських та європейських наукових журналах. Досягнення заявлених цілей та ПРН загалом дозволить
випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці, адже ОПП передбачено комплексне набуття
фундаментальних знань та практичних навичок, що дозволить реалізувати себе в науковій, перекладацькій,
туристичній та викладацькій діяльності. Запити ринку праці вивчаються передусім через взаємодію з
роботодавцями. Однак наданий ЗВО аналітичний огляд ринку праці не включав вивчення потреб у фахівцях з
класичної філології чи сучасної грецької мови. Заявлене у відомостях про самооцінювання ОПП твердження про
“тенденцію до збільшення кількості навчальних закладів гуманітарного профілю, які запроваджують вивчення як
класичних, так і низки сучасних «нетрадиційних» мов” не знайшло підтвердження. Під час зустрічей з
роботодавцями (представниками класичних гімназій Львова) було з'ясовано, що обсяг вивчення класичних мов
загалом скорочується, випускники повідомляли про ускладненість працевлаштування за фахом. Натомість під час
проектування ОПП розробники значно менше уваги звернули на формування компетентностей, необхідних
фахівцю для успішної роботи в суміжних сферах гуманітаристики (історія, архівознавство, бібліотечна, видавнича
справа тощо). Галузевий та регіональний контекст існування ОПП враховано передусім у змістовому наповненні ОК
вибіркового блоку. Студенти мають можливість поглиблено вивчати історію, літературу, граматику, епіграфіку,
палеографію, словотвір, фразеологію, стилістику латинської та старогрецької мов тощо. Низка дисциплін
передбачає роботу з рукописними латиномовними матеріалами університетської бібліотеки, Центрального
державного історичного архіву (м. Львів) та Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника. Вивчення
вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних освітніх програм відбувається шляхом спільної участі в
наукових проектах, під час стажування. Врахування такого досвіду переважно стосується вибору форм і методів
навчання і викладання, змістового наповнення окремих ОК. Отже, можемо стверджувати про врахування тенденцій
розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контексту під час проектування ОПП. Водночас, більш
ґрунтовний аналіз актуального ринку праці та критичне врахування такого аналізу під час проектування ОПП
дозволили б реалістично окреслити потенціал програми.

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.

Освітньо-професійна програма “Латинська-старогрецька, грецька мова і література” була розроблена 2016 р. за
відсутності затвердженого стандарту вищої освіти. Визначені програмні результати навчання загалом відповідають
вимогам Національної рамки кваліфікацій для 7 кваліфікаційного рівня - першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти та цілком узгоджені з цілями ОПП. Аналіз ОПП та фактичного її змістового наповнення також дозволяє
стверджувати, що загалом вона дозволяє досягти результатів, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю
035 “Філологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженим Міністерством освіти і науки України (наказ №869 від 20.06.2019 р.).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОПП має достатньо чітко визначені цілі, що передбачають підготовку фахівців з філології, які володіють
фундаментальними знаннями та практичними навичками для здійснення перекладу й викладання латинської,
старогрецької, новогрецької та англійської мов та літератур. Незаперечною є унікальність ОПП, її особливістю також
є доповнення студіювання класичних мов вивченням сучасних іноземних мов (новогрецької, англійської). 2.
Взаємодія зі стейкголдерами має систематичний характер та не є лише формальною процедурою. Розробники ОПП
зуміли налагодити тісні зв'язки з українськими та закордонними освітньо-науковими установами, які здійснюють
підготовку фахівців з класичної філології, а також з роботодавцями міста та регіону. 3. Цілі освітньої програми та
програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, галузевого та
регіонального контексту. ОПП загалом дозволяє досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої
освіти за спеціальністю 035 “Філологія” галузі знань 03 “Гуманітарні науки” для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти.

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

1. Закладу вищої освіти рекомендуємо у внутрішніх нормативних документах врегулювати процедуру розроблення
та офіційного затвердження освітніх програм, зокрема залучення до цього процесу здобувачів вищої освіти,
роботодавців та інших стейкголдерів, використання зовнішньої експертизи. 2. Бачення розробниками можливостей
працевлаштування випускників не відбивають актуальні запити ринку праці. Рекомендуємо переглянути
доцільність виявленої значної уваги до педагогічної підготовки, натомість звернути увагу на формування
компетентностей, необхідних фахівцю для успішної роботи в суміжних сферах гуманітаристики (історія,
архівознавство, бібліотечна, видавнича справа тощо).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Чітке бачення розробниками унікальності ОПП, наведені факти реального залучення різних груп стейкголдерів до її
проектування, врахування галузевого контексту та ін. свідчать про загалом відповідність вимогам Критерію 1.
Висловлені недоліки суттєво не впливають на загальну якість ОПП.

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).

Аналіз ОПП “Латинська-старогрецька, грецька мова та література” (2016), навчального плану (2016) показав, що її
обсяг становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам до організації першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, прописаним у Законі “Про вищу освіту” №848-VIII від 26.11.2015 року (розділ ІІ стаття 5) та корелює із
обсягом кредитів, зазначеним у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для першого
(бакалаврського рівня) вищої освіти (наказ МОН України № 871 від 20.06.2019 р.). Обсяг освітніх компонентів,
спрямованих на формування компетентностей, визначених Стандартом, є достатнім і становить 180 кредитів - 75%.
Вибіркові дисципліни становлять 12 кредитів ЄКТС для циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки і 48
кредитів для циклу професійної та практичної підготовки, що становить 25% від загальної кількості кредитів.

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.

Зміст ОПП, а також опитування фокус-груп студентів та науково-педагогічних працівників під час онлайн
експертизи, засвідчили, що ОПП має загалом чітку структуру, загальний час навчання розписаний за семестрами і
роками. Більшість освітніх компонентів, включених до ОПП, є взаємопов’язаними і підпорядкованими загальній
меті. Обов’язкові компоненти програми сукупно призводять до досягнення заявлених програмних результатів
навчання. ПРН, що корелюють із загальними компетентностями, забезпечені достатньою кількістю освітніх
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компонентів гуманітарної підготовки (18 кредитів - Українська мова за професійним спрямуванням, Історія України,
Історія української культури, Філософія, Політологія, Фізвиховання). Водночас, у п.2. профілю ОПП зазначено, що
мета програми, поміж іншого, “розвинути загальні та фахові компетентності для здійснення перекладу”, у п.4
зазначена наступна придатність до працевлаштування: “вчитель середнього навчально-виховного закладу,
науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація; молодший науковий співробітник у галузі
лінгвістики та перекладу)”, також у відомостях про самооцінювання на стор.9 прописано, що “завдяки дисциплінам
здійснюється можливість поглиблено та практично готуватись до викладацької, перекладацької та практичної
діяльності”. Однак в ОПП не передбачено дисциплін з теоретичної підготовки до перекладацької діяльності та
роботи в архівах. Результати анкетування і спілкування зі студентами під час акредитації свідчить про їх
незадоволеність вивченням дисциплін “Охорона праці” та “Безпека життєдіяльності” в обсязі 3 кредити для кожної,
тоді як на вивчення новогрецької мови передбачено лише 8 кредитів. На думку здобувачів, випускників та ЕГ 8
кредитів для вивчення іноземної мови є недостатнім. Студенти наголошували, що це особливо відчувається під час
участі у програмах академічної мобільності та в процесі працевлаштування.

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

Зміст ОП зорієнтований на предметну область спеціальності 035 Філологія, об’єктами якої є мови у їхніх
багатоаспектних вимірах, література та міжкультурна комунікація. Цілі навчання за ОП корелюють із предметною
областю, зазначеною в Стандарті спеціальності 035 Філологія та є суголосними із загальними очікуваннями
професійної філологічної спільноти. Обов’язкові компоненти ОП засвідчують безпосередній зв’язок зі спеціальністю
і забезпечують якісну підготовку фахівців. Отже, можемо стверджувати про загалом відповідність змісту ОП
предметній області спеціальності 035 Філологія, зокрема спеціалізації 035.08 класичні мови та літератури (переклад
включно).

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

Зміст ОПП, навчальний план, індивідуальні плани здобувачів вищої освіти (ведуться в автоматизованій системі
"Деканат"), а також опитування фокус-груп засвідчують: ОПП реалізує формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів вищої освіти шляхом вибору ними дисциплін обсягом 60 кредитів ЄКТС (25% від загального
обсягу ОПП), що відповідає Закону України "Про вищу освіту" (п.15 ч.1 статті 62). Формування індивідуальної
освітньої траєкторії регламентовано “Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ”
(https://cutt.ly/dt9SFJH), “Тимчасовим положенням про забезпечення вільного вибору студентами навчальних
дисциплін у ЛНУ” (https://cutt.ly/1t828N1). Варіативна частина ОПП сформована за змішаним принципом: 12
кредитів - вільний вибір дисциплін із загальноуніверситетського Переліку вибіркових дисциплін з циклу загальної
підготовки, решта 48 кредитів – вибір з-поміж професійно-орієнтованих курсів (блоків по 2/5/6- дисциплін). Під час
онлайн експертизи ЕГ пересвідчилася, що вибір дисциплін містить етапи інформування, безпосереднього запису
(заява та в особистому кабінеті) та корекції відповідно до реальних інституційних умов. Водночас ЕГ констатує, що
індивідуальна освітня траєкторія студента зазнає ризиків бути звуженою через кількісні обмеження для
формування групи, з одного боку, та невеликий контингент ОПП, з іншого.

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

ОПП та навчальний план передбачає практичну підготовку здобувачів освіти, яка включена до ОПП як окремий
освітній компонент. Зміст практичної підготовки дозволяє отримати здобувачам компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності в освітній галузі. Попри наявний доступ до актуальних для ОПП бібліотечних та
архівних фондів проходження джерелознавчої чи музейно-архівної практики не передбачено. Разом із тим обсяг та
зміст практичної підготовки за ОПП частково не відповідає вимогам університетських нормативних актів: вибір
бази педагогічної практики - на 1 курсі в університеті - не відповідає “Положенню про проведення практики
здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка” (https://cutt.ly/vynaFHu ), адже відповідно до пп. 2.5 метою педагогічної
практики є “поглибити знання студентів з педагогічних та професійно-орієнтованих дисциплін в умовах
загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, НВК”; обсяг практики (6 кредитів ECTS) не відповідає пп. 4.7 “Положення
про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І.Франка” (https://cutt.ly/cynaGM2 ), за яким “обсяг практичної
підготовки становить не менше 9 кредитів для кожного ступеня”. В процесі спілкування з ЕГ представники Центру
забезпечення якості освіти відреагували на висловлені зауваження і окреслили заплановані заходи з усунення
вказаних суперечностей. Розробники ОПП пояснили проходження педагогічної практики на базі університету
фактичною відсутністю необхідних баз практики (у закладах загальної середньої освіти міста, крім однієї гімназії, не
вивчають латину та давньогрецьку мову). Під час зустрічі ЕГ з роботодавцями представниця міської класичної
гімназії підтвердила значне скорочення годин, відведених на вивчення латинської мови. Отже, обсяг та зміст
практичної підготовки за ОПП потребує певного переосмислення та переформатування - не лише з метою
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узгодження з інституційними вимогами до організації практики, але й задля реалістичного охоплення професійних
компетентностей, необхідних випускнику для розширення можливостей працевлаштування.

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

Аналіз змісту ОПП засвідчує, що програма спрямована на набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills), які відповідають заявленим цілям. Зміст ОК містить вказівку на формування загальних
компетентностей, покликаних розвинути лідерство, здатність брати на себе відповідальність, розвивати системність
і креативність мислення. Під час зустрічі з роботодавцями було виявлено задоволеність останніх розвиненими
соціальними навичками випускників та їхньою здатністю швидкої адаптації до командної роботи, а також
належною сформованістю вміння розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в комплексних
та невизначених умовах. Під час експертизи було підтверджено, що здобувачі під час навчання розвивають
толерантність, колегіальність, навички менеджменту. Набуття таких навичок можливе і завдяки участі у програмах
академічної мобільності, науково-дослідницькій роботі, олімпіадах та конкурсах, роботі студентського
самоврядування.

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

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.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» та
складає загальну кількість 240 кредитів ЄКТС; цикл вибіркових навчальних дисциплін – 60 кредитів ЄКТС (25%).
Фактичне навантаження здобувачів відповідає обсягу ОПП, забезпечує досягнення цілей та ПРН. Обсяг самостійної
роботи, передбачений навчальним планом, відповідає раціональній необхідності для досягнення ПРН та належного
набуття відповідних компетентностей. Наприклад, ОК “Латинська історична проза” має загальний обсяг 3 кредити,
90 годин, із них 32 год. – це аудиторне навантаження, 58 год. – самостійна робота (64%). Система оцінювання
самостійної роботи студентів викладена в силабусах. Виконані завдання і з самостійної р о б о т и студентів
зберігаються на відповідних кафедрах. Анкетування, запропоноване студентам, не передбачає вивчення рівня
задоволеності співвідношенням аудиторного навантаження та самостійної роботи. Спілкування зі студентами під
час інтерв’ювання показало відсутність скарг щодо навантаження та обсягу самостійної роботи. Водночас
спілкування з випускниками кафедри та роботодавцями свідчить про перевантаженість навчального плану
граматичними темами та відсутність дисциплін перекладацького блоку, зокрема, галузевого та машинного
перекладу.

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.

Організація освітнього процесу за дуальною формою освіти за ОПП «Латинська-старогрецька, грецька мова і
література» за першим (бакалаврським) рівнем не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. ОПП має загалом чітку структуру, більшість освітніх компонентів, включених до ОПП, є взаємопов’язаними і
підпорядкованими загальній меті, обов’язкові компоненти програми сукупно призводять до досягнення заявлених
програмних результатів навчання. 2. Зміст ОПП та особливості її реалізації створюють усі умови для належного
набуття здобувачами вищої освіти soft skills, які відповідають заявленим цілям. 3. У ЗВО створено достатньо
можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії студента, особливо вдалою є процедура вибору
загальноуніверситетських дисциплін. Вибіркову частину на рівні факультету забезпечено авторськими професійно-
орієнтованими дисциплінами із можливістю побудови індивідуальної освітньої траєкторії в межах традиційних і
новітніх напрямів класичної філології. 4. Співвідношення самостійної роботи студентів т а аудиторної роботи є
оптимальним і сприяє реалізації цілей ОПП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

1. Рекомендуємо до педагогічної практики додати перекладацьку та архівно-музейну, окрім того повною мірою
задіяти потенціал власних бібліотечних фондів для забезпечення саме цих видів практики. Рекомендуємо
розширити бази практики та надати студентам право вибору. Задіяти в практиках також новогрецьку та англійську
мови. 2. Враховуючи побажання здобувачів та випускників, рекомендуємо об’єднати дисципліни “Безпека
життєдіяльності” та “Охорона праці”. 3. Рекомендуємо зменшити обсяг граматичних тем та додати дисципліни
перекладацького блоку, зокрема, теорію перекладу та практику галузевого перекладу. 4. Рекомендуємо розширити
систему вибору спеціалізованих дисциплін, додати до переліку ОК дисципліни з комп’ютерної грамотності, зокрема
“Комп’ютерну лексикографію” чи “Машинний переклад”, де студенти могли б ознайомитись із сучасними
автоматизованими системами перекладу, які затребувані для працевлаштування у перекладацьких агентствах. 5.
Рекомендуємо збільшити обсяг годин з новогрецької мови та в державну атестацію додати екзамен з новогрецької
мови.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура ОПП є чіткою та загалом узгодженою. Обсяг нормативних освітніх компонентів та їх якість відповідають
вимогам законодавства до першого бакалаврського рівня освіти та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей
та ПРН. ОПП забезпечує можливість здобути необхідні компетентності, в тому числі soft skills, дотримується
балансу у формуванні навантаження здобувачів, її структура загалом сприяє формуванню їх індивідуальних освітніх
траєкторій. Проте варто узгодити окремі освітні компоненти з цілями ОПП, доповнити перелік вибіркових
дисциплін та вдосконалити систему їх вибору. Отже, що структура та зміст освітньої програми загалом відповідають
вимогам Критерію 2 та законодавства, а також враховують інтереси й потреби різних груп стейкголдерів. Виявлені
недоліки ЗВО цілком спроможний усунути самостійно в межах реалізації процедур внутрішнього забезпечення
якості.

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.

Коротка інформація про правила прийому на навчання до ЗВО на ОПП “Латинська-старогрецька, грецька мова і
література” розміщена у публічному доступі на сторінці факультету іноземних мов (https://cutt.ly/fyvUyhM ), де всім
охочим пропонується огляд спеціальностей факультету. За більш детальною інформацією з питань прийому на
навчання, предметів для вступу, термінів та вартості навчання можна звертатися на сторінку Приймальної комісії
ЛНУ (https://cutt.ly/FyvUuv4 ). Правила прийому на ОПП (https://cutt.ly/HyvUuMl ) зрозумілі, доступні для
потенційних вступників, прозорі, не містять дискримінаційних положень.

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

Правила прийому на ОПП “Латинська-старогрецька, грецька мова і література” враховують особливості самої
програми. ЗВО самостійно визначає мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, пріоритетність та
коефіцієнти предметів, з якими вступника допускають до участі у конкурсі (Таблиця 5 Правил прийому до ЛНУ 2016
р. https://cutt.ly/HyvUuMl). За Правилами прийому до ЛНУ 2016 р. до участі в конкурсі на ОПП допускали
вступників, що склали ЗНО з Української мови та літератури – коеф. 0,25; Іноземної мови (англійської) – 0,4; Історії
України або Географії – 0,2. Вага атестату про ПЗСО – 0,1, вага балу за особливі успіхи – 0,05. Вибір конкурсних
предметів обґрунтовано відповідністю рівневі вхідних компетентностей, потрібних для того, аби навчатися на ОПП:
мовно-літературна, мовленнєва, іншомовна, історико-культурологічна тощо.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
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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.

Процедура визнання ПРН, здобутих в інших ЗВО, у Львівському університеті достатньо врегульована “Положенням
про організацію освітнього процесу …” (https://cutt.ly/dt9SFJH), “Порядком розгляду заяв про поновлення до складу
студентів та переведення з інших ЗВО...” (https://cutt.ly/lygvu2i ). Поновлення та переведення студентів на І курс не
здійснюється, переведення з іншого ЗВО передбачає наявність документу про акредитацію відповідної ОПП.
Розроблено проєкт “Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної
мобільності...” (https://cutt.ly/eygvfXh ). ЕГ ознайомилася із документальним підтвердженням фактів
перезарахування результатів навчання студентів за програмами академічної мобільності (дод. 3.3; 3.3.1). Отже,
правила та процедура визнання ПРН, здобутих в інших ЗВО, чіткі, зрозумілі, процедури їх впровадження
систематично удосконалюються. Наявні практики їх застосування на ОПП.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентує «Порядок визнання у ЛНУ
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://cutt.ly/RygvrFi ). Бакалаври мають
право на визнання таких результатів навчання тільки з нормативних ОК наступного семестру (не більше 6 кредитів).
Процедура визнання передбачає подання заяви й відповідних документів студента, створення предметної комісії,
що визначає форми, строки проведення оцінювання відповідно до РНП дисциплін, ознайомлює здобувача з
програмою та переліком питань і тем письмових робіт для підсумкового оцінювання. Здобувачеві надається 10
робочих днів для підготовки до екзамену (заліку) та 20 робочих днів для написання творчої роботи. При
перезарахуванні ОК студент звільняється від її вивчення в наступному семестрі. Прикладів реалізації порядку
перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, за ОПП немає. Під час онлайн зустрічі зі
здобувачами було з'ясовано, що окремі з них проходили курси вивчення іноземних мов, мають відповідні
сертифікати, однак із заявами про перезарахування ПРН з відповідних ОК не зверталися. Отже, процедура
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, чітко регламентована, однак дещо ускладнена,
особливим попитом серед здобувачів не користується.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на ОПП “Латинська-старогрецька, грецька мова і література” є чіткими та зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень, враховують особливості самої програми. 2. Процедура визнання ПРН,
здобутих в інших ЗВО, у Львівському університеті достатньо врегульована. Наявні приклади перезарахування
результатів навчання, здобутих під час участі у програмах академічної мобільності.

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

Практики перезарахування результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, а також отриманих у неформальній освіті,
станом на сьогодні є поодинокими. Тому рекомендуємо: - спростити процедуру визнання результатів навчання,
здобутих у неформальній та інформальній освіті, заохочувати здобувачів освіти до реалізації права на визнання
таких результатів навчання; - посилити заходи щодо контролю за реальним застосуванням «Положення про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ» та «Порядку
визнання у ЛНУ результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті».

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на ОПП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Процедуру
перезарахування результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, а також отриманих у неформальній освіті,
нормативно врегульовано на інституційному рівні. Поодинокість реального застосування згаданих положень
свідчить про окремі недоліки розроблених процедур та недостатню комунікацію зі студентами щодо можливостей
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їхнього застосування. Вказаний недолік не є суттєвим, а пропозиції ЕГ мають рекомендаційний характер. Отже,
можемо стверджувати про загалом відповідність ОПП вимогам Критерію 3.

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.

Навчання і викладання на ОПП відповідає принципам академічної свободи і здійснюється з урахуванням контексту
дисциплін. Робочі програми ОК дозволяють простежити логічний взаємозв'язок між теоретичним навчанням та
удосконаленням навичок на практиці, зокрема через застосування порівняльно-історичного, частково-пошукового
методу, лінгвістичного та літературознавчого аналізу та ін. Водночас, робочі програми не відображають узгодження
очікуваних результатів навчання з ПРН. Окремі курси гуманітарної підготовки (Історія української культури, Історія
України) не повною мірою враховують специфіку ОПП. В освітньому процесі переважає використання традиційних
методів, застосування інноваційних методик та ІКТ простежується обмежено. В межах реалізації ОПП
практикується робота у фондах університетської бібліотеки, однак джерелознавчої чи архівної практики не
передбачено. Під час зустрічей з академічним персоналом та студентами з'ясовано, що студенти дійсно можуть
впливати на добір навчальних матеріалів, тематику для індивідуальних, групових завдань та власних досліджень.
Встановлено, що студенти дають фідбек викладачам щодо навчальних курсів та мають можливість висловити власні
побажання і зауваги. Центр моніторингу ЛНУ систематично проводить опитування студентів щодо якості навчання
та викладання (дод. 4.1). Результати цих опитувань свідчать про загалом задоволеність студентів якістю навчання та
викладання. Отже, комплексне застосування визначених методів навчання відповідає студентоцентрованому
підходу та дозволяє забезпечити досягнення ПРН. Створено достатні умови для саморозвитку, самоорганізації та
самореалізації особистості як в професійній, так і в творчій діяльності. Однак структура робочих програм ОК не
дозволяє повною мірою простежити зв'язок обраних методів з програмними результатами навчання за ОПП.

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).

До більшості освітніх компонентів розроблено силабуси, у яких міститься інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Опис освітніх компонентів та відповідні
силабуси розміщено на сайті факультету іноземних мов у вільному доступі (https://cutt.ly/WyvUDcW). Студенти
мають можливість ознайомитися із робочими програмами ОК та силабусами у будь-який зручний час. Окрім того,
під час зустрічей з ЕГ студенти підтвердили, що викладачі доводять усю необхідну інформацію на початку вивчення
кожного окремого курсу. Перешкод для отримання згадуваної інформації немає, вона вичерпна, доступна та
зрозуміла.

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

ЗВО демонструє серйозний підхід до імплементації наукових досліджень в освітній процес вже на бакалаврському
рівні вищої освіти. Колектив кафедри класичної філології працює над збереженням існуючих та розробкою нових
напрямів наукових досліджень (функціональна граматика класичних мов, порівняльно-історичне мовознавство,
літературний процес в античності), з молодших курсів залучає до дослідницької діяльності студентів (підтверджено
під час спілкування ЕГ зі студентами та випускниками кафедри). Навчальний план ОПП передбачає написання
трьох курсових робіт: з історії римської літератури у 4 семестрі; з латинської мови і авторів у 6 семестрі; зі
старогрецької мови і авторів у 8 семестрі. Теми, що пропонуються для здійснення наукового дослідження студентам
(дод. 4.3), систематично оновлюються та враховують особливості ОПП, студенти активно користуються правом їх
вибирати, а також пропонувати власні. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у конференціях,
всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, де систематично здобувають
призові місця, долучаються до дослідницької діяльності в рамках міжнародних проектів (підтверджено
відповідними документами та під час онлайн зустрічей). Відповідно, доволі багато випускників спеціальності
продовжують дослідницьку роботу на наступних рівнях вищої освіти. Отже, можемо стверджувати, що ЗВО
повноцінно забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП, що відповідає цілям ОПП та
дозволяє студентам отримати вагоме підґрунтя для можливої наукової діяльності в майбутньому.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Під час ознайомлення з відомостями про самооцінювання, а також у процесі спілкування з викладачами під час
експертизи, було встановлено, що викладачі активно займаються науковою роботою, публікують результати своїх
наукових розвідок у фахових зарубіжних і національних виданнях (у т. ч. зареєстрованих у наукометричних базах
даних Scopus та Web of Science), беруть участь у науково-практичних конференціях, а також виступають
організаторами міжнародних та всеукраїнських конференцій на базі свого ЗВО, долучаються до реалізації
національних та міжнародних проектів. Відповідно, зміст освітніх компонентів, викладання яких забезпечує
кафедра класичної філології, систематично оновлюється з урахуванням сучасних вимог до викладання, обговорення
зафіксовані у протоколах засідання кафедри (ЕГ для ознайомлення була надана низка протоколів з обговоренням
пропозицій щодо вдосконалення змісту окремих ОК, в силабусах відповідних дисциплін можна простежити внесені
зміни). Однак не було підтверджено факти систематичного оновлення дисциплін циклу гуманітарної підготовки або
ж пристосування змісту цих дисциплін до особливостей ОПП. Не простежується оновлення змісту психолого-
педагогічних та методичних дисциплін (напр., ОК “Методика викладання іноземної мови”, яка загалом передбачає
ознайомлення з методикою навчання англійської мови, не містить покликань на сучасні праці з методики
навчання). Отже, загалом можна стверджувати, що колектив кафедри класичної філології досить уважно ставиться
до своєчасного оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень, зокрема й власних розвідок. Водночас,
розробникам ОПП варто було б ретельніше підходити до внутрішнього моніторингу якості змісту всіх ОК, зокрема й
циклу гуманітарної, методичної підготовки, аби стимулювати їх своєчасне оновлення та пристосування до
особливостей ОПП.

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

ЗВО здійснює послідовну політику щодо інтернаціоналізації. Так, у Стратегічному плані розвитку Львівського
університету ЗВО на 2019-2026 роки (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/strategy.pdf) серед
основних цілей вказане поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір. Питання
інтернаціоналізації висвітлено у відповідних внутрішніх нормативних документах. Кафедра класичної філології
активно підтримує партнерство з університетами Греції та Кіпру (ЕГ для ознайомлення були надані відповідні
двосторонні угоди про співпрацю). Експертній групі вдалося пересвідчитися у достовірності наведених у відомостях
про самооцінювання фактів, зокрема щодо організації спільних наукових конференцій, участі у підготовці і виданні
наукових збірників, стажування науково-педагогічних працівників у закордонних ЗВО, запрошення гостьових
лекторів та ін. (підтверджено відповідними сертифікатами та ін. документами). До викладання грецької мови за
сприяння Міністерства освіти, науки та релігій Республіки Греція долучено лекторку п. Ельзу Калєму. На факультеті
іноземних мов з 2000 р. діє Центр грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського
(https://centres.lnu.edu.ua/greek/). ЕГ також було підтверджено факти залучення студентів до програм міжнародної
академічної мобільності Erasmus+ КА1, а також обміну студентами на основі міжуніверситетських угод. Можемо
зробити висновок про створення належних умов для реалізації потенціалу ОПП в контексті інтернаціоналізації
діяльності кафедри та університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Навчання і викладання на ОПП відповідає принципам академічної свободи і здійснюється з переважно з
урахуванням контексту дисциплін. Комплексне застосування визначених методів навчання відповідає
студентоцентрованому підходу та дозволяє забезпечити досягнення ПРН. 2. Реалізація ОПП передбачає
налагодження зворотного зв'язку зі студентами, які можуть впливати на добір навчальних матеріалів, тематику для
індивідуальних, групових завдань та власних досліджень. Центр моніторингу ЛНУ систематично проводить
опитування студентів щодо якості навчання та викладання. 3. Учасникам освітнього процесу у формі силабусів
надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів. Силабуси розміщено у вільному доступі на сайті факультету. 4. ЗВО повноцінно
забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП, що відповідає цілям ОПП та дозволяє
студентам отримати вагоме підґрунтя для можливої наукової діяльності в майбутньому. 5. Реалізація ОПП цілком
відповідає інституційній політиці інтернаціоналізації, передбачає налагодження тісної співпраці з закордонними
ЗВО, долучення носіїв мови до викладання відповідних дисциплін, активну участь викладачів та студентів у
програмах академічної мобільності, міжнародних дослідницьких проектах.

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

Робочі програми не відображають узгодження очікуваних результатів навчання з ПРН. Окремі курси гуманітарної та
методичної підготовки не повною мірою враховують специфіку ОПП та своєчасно не оновлюються. Рекомендуємо
удосконалити процедури внутрішнього моніторингу якості змістового наповнення ОК.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання за освітньо-професійною програмою загалом відповідають визначеному критерію, а
вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів
навчання.

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.

Як зазначено у відомостях про самооцінювання і було підтверджено на зустрічі з викладачами, здобувачі дізнаються
про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на першому занятті з дисципліни. Під час зустрічі здобувачі
підтвердили, що вони отримують від викладачів чітку і зрозумілу інформацію про форми контролю та критерії
оцінювання. Формами контрольних заходів є поточний контроль, а також підсумковий контроль у формі заліку або
іспиту. На сайті університету розміщене “Положення про контроль та оцінювання навчальних
досягнень…”https://cutt.ly/Hygve32, в якому чітко і зрозуміло викладена інформація стосовно критеріїв та
додаткових балів. Згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу…” https://cutt.ly/dt9SFJH, інформація
про проведення підсумкового контролю повинна бути опублікована не пізніше ніж за місяць до дати складання
іспиту або заліку. Наразі існує проблема із проведенням поточного сесійного контролю, що пов’язана з
карантинними обмеженнями. Планується проведення сесійних заліків та іспитів через електронні платформи.
Матеріали самоаналізу, робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, а також документи, надані на прохання
ЕГ (зразки екзаменаційних білетів, відомості оцінювання) засвідчують, що контрольні заходи та критерії їх
оцінювання є валідними і регламентуються «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти ЛНУ» (https://cutt.ly/At7F6VO). Основними принципами контролю є відкритість та
колегіальність, повнота, об’єктивність та неупередженість оцінювання досягнень студентів.

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

Атестацію здобувачів виконує екзаменаційна комісія. Атестація відбувається в формі державного іспиту, що
відповідає вимогам Стандарту вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і публічно, що за умови дотримання
академічної доброчесності та об'єктивності оцінювання, надає можливість забезпечувати оцінювання досягнення
результатів навчання, визначених освітньою програмою і цілком відповідає вимогам Стандарту.

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.

Правила проведення контрольних заходів регулює “Положення про оцінювання та контрольні заходи…”
https://cutt.ly/Hygve32 Під час зустрічі зі здобувачами було підтверджено, що вони свідомі того, яким чином
відбувається поточний та сесійний контроль - ця інформація наявна в робочих програмах та силабусах, які
розміщені на сторінках дисциплін. В будь-якому разі НПП повідомляють про форми і правила проведення
контрольних заходів на першому занятті з дисципліни. Хоча формально моніторинг обізнаності здобувачів освіти
щодо процедури проведення контрольних заходів відсутній, здобувачі освіти підтверджують, що цілком
ознайомлені з нею, а викладачі ОП постійно надають консультаційну підтримку і допомогу. Врегулювання
конфлікту інтересів входить до повноважень Комісії з питань етики та професійної діяльності. Про це свідчить
Положення про Комісію… https://cutt.ly/kygWO7R У відомостях про самооцінювання вказано, що здобувач може
звернутися до деканату факультету з апеляційною заявою в день оголошення результатів оцінювання. До складу
апеляційної комісії, згідно з відомостями, входять декан, заступник декана, завідувач кафедри, викладач кафедри,
який не брав участі в оцінюванні, і представник студентського самоврядування. В відомостях вказано, що засідання
проводиться не пізніше, ніж наступного дня після іспиту або заліку, і після цього виноситься певне рішення. Проте
не вказано, яким є подальший порядок дій. В “Положенні про оцінювання…”https://cutt.ly/Hygve32 зазначено, що
повторне складання іспитів або заліків можливе не більше двох разів з однієї дисципліни - один раз викладачеві,
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другий - комісії, яку створює завідувач кафедри і затверджує декан факультету. У “Положенні про екзаменаційну
комісію у ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/nyjHmS0, яке регламентує проведення державної атестації
здобувачів, серед обов’язків голови екзаменаційної комісії є обов’язок розглядати заяви або скарги студентів з
питань порушення прав або необ’єктивної оцінки при складанні державного екзамена та приймати відповідні
рішення. Проте процедура оскарження результатів державної атестації також не прописана. Під час зустрічі зі
здобувачами було з’ясовано, що досі ніхто з них не звертався з апеляцією стосовно оцінок. Можемо зробити
висновок, що загалом процедури оцінювання є чіткими та зрозумілими, хоча на думку ЕГ було б доцільним
розробити окреме положення про апеляцію стосовно заходів поточного та підсумкового контролю.

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.

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулює «Положення про забезпечення академічної
доброчесності у ЛНУ» (https://cutt.ly/Qt7Gpp9), яке є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи
забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної
діяльності. В ЗВО розроблено Кодекс академ.доброчесності, (https://cutt.ly/qygWNXD), а також Декларації про
дотримання академічної доброчесності, розроблені окремо для здобувачів (https://cutt.ly/RygW1Tr) і для
академічного персоналу (https://cutt.ly/2ygWMC4). Під час зустрічей із адміністрацією, НПП, студентами знайшли
підтвердження заявлені в самоаналізі тези про те, що зусилля університетської спільноти спрямовано насамперед на
створення позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища для запобігання і
перешкоджання проявам академічної недоброчесності. Основними інструментами роботи з метою протидії
порушенням академічної доброчесності, зокрема у пункті про запобігання плагіату, є програми, які уможливлюють
перевірку текстових фрагментів, зокрема програмне забезпечення Unicheck. Онлайн зустрічі переконали, що всі
учасники освітнього процесу мають достатній рівень обізнаності із процедурами дотримання академічної
доброчесності й активно впроваджують її в освітнє середовище. Ведеться активна робота щодо популяризації
академічної доброчесності. Технологічні рішення, що їх використовує ЗВО з метою протидії академічної
недоброчесності, є обгрунтованими і дієвими.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Чіткі та зрозумілі форми і правила контрольних заходів, вчасне інформування здобувачів про цілі та критерії
оцінювання на першому занятті - в усній формі або в формі силабусу 2. Відповідність форми державної атестації
Стандарту вищої освіти 3. Свідомість здобувачів і викладачів стосовно правил академічної доброчесності, існування
Положення про академічну доброчесність, Кодексу академічної доброчесності і Декларацій 4. Наявність
технологічного інструменту протидії порушенням академічної доброчесності - програми Unicheck.

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

1. Відсутнє окреме положення, яке б чітко регламентувало процедуру апеляції та оскарження результатів
оцінювання. Рекомендуємо розробити таке положення і оприлюднити його на сайті ЗВО. 2. На факультеті не
проводяться окремі заходи, присвячені популяризації академічної доброчесності. Рекомендуємо Центру
забезпечення якості освіти прописати в плані найближчих дій окремі заходи з популяризації академічної
доброчесності і, зокрема, академічного письма як її складової. Доречним вважаємо включення до ОП окремих
освітніх компонентів, спрямованих на те, щоб навчити здобувачів писати академічно доброчесно і відповідно до
сучасних вимог науки.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Основні вимоги Критерію 5 дотримано: форма державної атестації відповідає Стандарту вищої освіти, форми,
методи, правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими, доступними, повідомляються здобувачам
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на першому занятті з дисципліни. Здобувачі та викладачі є свідомими стосовно правил академічної доброчесності,
Кодексу та Декларацій. З огляду на незначні недоліки в контексті критерію 5, що стосуються проведення окремих
заходів для популяризації академічної доброчесності та відсутності Положення про апеляцію стосовно заходів
поточного та підсумкового контролю , можемо визначити рівень відповідності Критерію як В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів є достатньою для забезпечення якісного викладання дисциплін
та досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Відповідність академічної та професійної
кваліфікації викладачів встановлена на підставі проведених зустрічей із представниками ЗВО, а також наданих
ними даних (табл. 2) з у звіті про самоаналіз) щодо стажування викладачів, тематики їхніх наукових досліджень,
наукових публікацій (серед яких 5 статей Scopus), навчально-методичних видань.

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

Добір викладачів для реалізації цілей і завдань ОПП відбувається з урахуванням рівня їх професіоналізму та
спроможності забезпечити викладання, результатом якого буде досягнення цілей ОПП. ЗВО продемонструвало, що
прозорість процедури відбору кадрів є інституційною практикою, про що свідчить Положення про проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка
https://cutt.ly/eygvyfM Під час конкурсного добору, а також прийняття рішень щодо визначення терміну трудових
відносин і розподілу навчального навантаження, можуть бути враховані результати оцінювання роботи науково-
педагогічних працівників (процедура визначена “Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів…”
(введеним в дію наказом ректора №0-60 від 16.05.17 р.).

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

Кафедра класичної філології регулярно залучає викладачів, студентів та роботодавців до перегляду та моніторингу
ОП (протоколи засідання кафедри № 7 від 15.02.16, № 11 від 10.06.19, № 3 від 16.10.19), враховує їх зауваження та
рекомендації, а саме додано дисципліну “Порівняльний синтаксис старогрецької та новогрецької мов” для 4 курсу до
блоку вибіркових дисциплін (витяг із засідання Вченої Ради ЛНУ ім. І. Франка № 8 від 22.04.19 та № 8 від 13.03.20).
Зокрема, експерти спілкувалися із стейкхолдером Василем Кметем, завідувачем наукової бібліотеки університету, в
репозитарії якої знаходиться велика кількість текстів класичними мовами. Випускники кафедри є серед
співробітників наукової бібліотеки, а студенти проходять в архівах практичні заняття з грецької епіграфіки та
палеографії. Василь Кметь співпрацює з кафедрою класичної філології на постійній основі і залучається до
перегляду ОП. Наталя Долинська, директорка перекладацького бюро “Галерея мов” та Тетяна Струк, директорка
перекладацького бюро “Лінгвістичний центр” підтвердили, що давно мають досвід роботи з випускниками кафедри,
чиїми знаннями задоволені, та також залучаються до процедур перегляду ОП. М. Подоляк, завідувач кафедри
української та іноземних мов ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, зазначив, що очно
зустрічається з викладачами кафедри щотижня, кафедри обмінюються рецензіями на навчально-методичні
видання, курсові роботи. М. Глібкович, заступниця директора Львівської класичної гімназії зазначила, що вони
мають давню історію відносин із ЛНУ ім. І.Франка, серед штатних співробітників є 2 випускники кафедри
класичних мов, які працюють у гімназії 10 та 20 років відповідно, рівнем їх підготовки та професійних
компетентностей гімназія задоволена.

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

Співбесіда з гарантом ОПП та НПП свідчить, що значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає
перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі і міцні традиції. Її видатними
представниками є М.Білик, Ю.Мушак, Й.Кобів, В.Маслюк, Ю.Цибко. Наприклад, В. Маслюк переклав на українську
мову твори багатьох латиномовних українських авторів. Й.Кобів та А.Содомора були удостоєні звання лауреатів
Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки письменників України. Крім того, більшість штатних
викладачів кафедри займаються перекладацькою діяльністю (наприклад, Зубченко С.). Серед останніх
фундаментальних перекладів, здійснених викладачами кафедри, можна виділити український переклад книги
Меліни Меркурі «Я народилася грекинею» (2016), здійснений доцентом кафедри класичної філології Л. Глущенко,
асистентом цієї ж кафедри М. Мокрівської та випускницею кафедри класичної філології К. Паращак. Перекладацьку
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діяльність кафедри висвітлено на сайті центру грецької мови та культури ім. А. Еласонського
https://centres.lnu.edu.ua/greek/translations/

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

У ЗВО існує власна система професійного розвитку викладачів, також налагоджена співпраця з іншими
українськими та європейськими ЗВО. Програми підвищення кваліфікації/стажування відповідають змісту
навчальних дисциплін, котрі викладають НПП. ЕГ констатує результативність цієї системи. Кафедра класичної
філології підтримує наукові контакти з Афінським університетом імені Каподістрії, Салонікським університетом ім.
Арістотеля, з Інститутом класичної філології Вроцлавського університету, посольством Республіки Греція. Центр
грецької мови та культури при кафедрі співпрацює з наступними організаціями: Національний афінський
університет ім. Каподістрії (договір про співпрацю з 2002 р.); Салоніцький університет ім. Аристотеля (договір про
співпрацю з 1999 р.); Міністерство закордонних справ Греції (відділ греків зарубіжжя); Міністерство національної
освіти т а релігії Греції; Міністерство культури Греції (відділ міжнародних освітніх зв’язків); Програма “Ясон”
Салоніцького університету; Фонд Онасіса; Посольство Республіки Греція в Україні; Посольство України в Греції;
Філіал Грецького фонду культури в Одесі; Асоціація «Ольвія Поліс» в Україні. Центр за останні роки відвідала низка
відомих вчених та дипломатів Греції. https://centres.lnu.edu.ua/greek/center-visited/. За останні 5 років стипендії від
Державного фонду стипендій Греції, Міністерства національної освіти та культури Греції, Міністерства культури,
Афінського, Салоніцького та Янінського університетів отримали 10 викладачів та студентів.
https://centres.lnu.edu.ua/greek/grants/. Викладачі кафедри регулярно беруть участь у стажуваннях у Греції,
Німеччині, Польщі.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет демонструє чітку і послідовну політику щодо стимулювання розвитку викладацької майстерності. Цей
факт підтверджує вироблена внутрішня нормативна база щодо заохоченння науково-педагогічних працівників
(https://cutt.ly/EygO95J ). Відповідно до “Положення про преміювання…” (введено в дію з 7.02.2020 р.) за рішенням
ректорату премії можуть бути надані за успішний захист дисертації, публікування монографій і статей у провідних
наукових журналах, підготовку студентів до участі в олімпіадах та конкурсах наукових робіт та інші здобутки. З
метою фінансування цих виплат передбачено за рахунок надходжень спеціального фонду ЛНУ формування
мотиваційного фонду (“Положення про мотиваційний фонд…” введене в дію наказом ректора №О-31 від 12.03.2019
р. https://cutt.ly/QygO74z ). ЕГ для ознайомлення були надані документи, що засвідчували факти преміювання НПП,
залучених до реалізації ОПП (18 викладачів кафедри отримали премії згідно наказу ЛНУ ім. І.Франка № 2226 від
12.06.19). Під час зустрічі з експертами викладачі підтвердили систематичність і прозорість процедури отримання
згаданих заохочень. На основі викладеного можемо зробити висновок про існування в ЗВО ефективної системи
стимулювання розвитку викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують реалізацію освітньої програми, мають відповідну кваліфікацію
і здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу, про що свідчать результати
опитування здобувачів вищої освіти. Серед НПП також є відомі науковці в Україні та за її кордонами. Кафедра
класичної філології є однією з найстаріших у Львівському університеті (з XVII ст.). На кафедрі працює професор
Содомора А. - видатний український письменник і перекладач, науковець, лауреат премії імені Максима Рильського,
Літературної премії імені Григорія Кочура, літературної Нагороди Антоновичів та обласної премії імені Михайла
Возняка. 2. Конкурсний відбір проводиться в умовах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів
конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об'єктивності та
обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад
науково-педагогічних працівників. 3. ЗВО залучає до організації та реалізації освітнього процесу роботодавців, які
мають авторитет у галузі філології, перекладу, бібліотечної справи Львівської області. 4. В університеті не рідше
одного разу на п’ять років забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників. 5. У ЛНУ розроблено чітку, зрозумілу і дієву систему матеріального та морального заохочення НПП, що
особливо стимулює останніх до самовдосконалення та підвищення майстерності у викладанні, про що свідчить
спілкування з НПП.

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

Слабких сторін не виявлено
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

З огляду на повну відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів цілям та програмним
результатам навчання, прозору систему конкурсного добору, залучення роботодавців, відомих перекладачів,
закордонних лекторів до проведення аудиторних занять, спільного виконання науково-дослідних робіт, організації
внутрішнього та зовнішнього стажування, семінарів з підвищення кваліфікації та різноманітних програм
професійного та особистісного розвитку викладачів, а також дієвих систем матеріального та морального заохочення
викладачів, ОПП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам Критерію 6.

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.

Згідно з документом “Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/1ygPYkU для реалізації ОП виділено аудиторний фонд та інші навчальні приміщення за адресою: вул.
Університетська, 1, відповідно до Наказу МОН 29.01.2014 р. № 85 «Про закріплення держ. майна за ЛНУ ім. І.
Франка на праві оперативного управління». За тим же наказом в рамках реалізації даної ОП використовуються:
спорткомплекс, спортзали, спортмайданчики, басейн; наукова та навчальна бібліотеки. Здобувачі даної ОП
проживають в 8 гуртожитку. Згідно з інформацією на відео, розміщеному на сайті, до аудиторного фонду факультету
іноземних мов належить 40 навчальних приміщень, загальною площею 1484 кв.м. Серед них: конференц-зал,
обладнаний для читання лекцій у режимі онлайн та проведення конференцій, фонетична лабораторія, 10 аудиторій
зі стаціонарними проекційним та мультимедійним обладнанням, спеціалізована аудиторія для синхронного
перекладу з 15 комп'ютеризованими робочими місцями з ліцензійним ПЗ “Нібелунг” для навчання синхронному
перекладу. При зустрічі було з'ясовано, що зараз факультет отримав ліцензійне програмне забезпечення Традос.
Університет виграв грант на 200 тис євро на інформаційне обладнання для університету (бібліотека, обладнання для
відеоконференцій, накопичувачі інформації). Проте слід зауважити, що згідно з результатами анкетування
здобувачів було з’ясовано, що здобувачі загалом не задоволені рівнем доступу до комп’ютерних мереж та мережі
Інтернет (33,3% - повністю влаштовує, 33,3% - радше не влаштовує, 22% - взагалі не влаштовує).

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.

За результатами дистанційної експертизи та опитувань стейкхолдерів було встановлено достовірність поданої у
відомостях про самооцінювання інформації щодо вільного та безкоштовного доступу викладачів та здобувачів вищої
освіти до освітніх ресурсів. Усі викладачі та здобувачі вищої освіти мають безоплатний доступ до мережі Інтернет
(безкоштовний доступ до мережі wi-fi забезпечений у всіх навчальних приміщеннях, де здійснюється реалізація
даної програми, завдяки новому роутеру), до ресурсів навчальної та наукової бібліотек, у тому числі електронних,
навчальної літератури на кафедрі. До всіх цих ресурсів здобувачі і викладачі мають безоплатний доступ. Зокрема,
вони можуть дистанційно безкоштовно користуватися бібліотечними інформаційними послугами.

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.

Під час дистанційної експертизи було встановлено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів. Головний інженер П. Павлентій зауважив, що в навчальних аудиторіях АГЧ регулярно перевіряє
електропроводку, що цього року закінчується проєкт реставрації головного корпусу, де у першу чергу було замінено
саме електропроводку. Отримано 10 млн державних інвестицій на проведення протипожежних заходів, вже
заплановано обладнати корпуси системою оповіщення та протипожежною сигналізацією. На 4 поверсі навч.
корпусу, де проходять заняття здобувачів цієї ОП, є аварійний вихід, ключі від якого знаходяться в фонетичній
лабораторії та в деканаті. На кафедрі є вогнегасник і аптечка. У ЗВО існує система інструктажів щодо Правил
пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях https://cutt.ly/vyk8JaH. Наказ від 2018 р.
регулює порядок проходження навчання та інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної
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безпеки https://cutt.ly/myk8GBr. Усі працівники повинні проходити планові та інші інструктажі з питань цивіл.
захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Під час зустрічі здобувачі зауважили, що протипожежні
навчальні евакуації у них не проводились, проте була реальна евакуація у зв'язку з попередженням про замінування
корпусу. На думку студентів, евакуація пройшла добре. У розпорядженні студентів даної ОП є їдальня і 2 буфети.
Зав. каф. класичної філології повідомив, що університет отримав великі кошти на реконструкцію: були замінені
вікна, утеплені корпуси. Відремонтовано всі вбиральні. Отже, можна зауважити, що освітнє середовище є безпечним
для життя та здоров’я здобувачів, а також задовольняє їхні інтереси та потреби.

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

Під час дист. експертизи було виявлено достатній рівень освітньої, організаційної, інформаційної та
консультативної підтримки здобувачів. Організаційна та інформаційна підтримка. Є електронний розклад на сайті,
функціонує система “Деканат”, де у здобувачів та викладачів є особистий кабінет, через який вони мають доступ до
оцінок та до вибору вибіркових загальноуніверситетських дисциплін. Для реалізації цієї ОП використовується
освітнє середовище Moodle, на якому під час карантину викладачі активізували змістове наповнення та розробку
своїх курсів. В період вимушеного дистанційного навчання викладачі, здобувачі, органи студ. самоврядування
активно підтримують зв'язок за допомогою інших платформ: Google classroom, Edmodo, Zoom, Skype та
різноманітних месенджерів: Telegram, Viber. Проте ЕГ відзначила, що відеолекторій не оновлювався з 2013 року.
Тим не менш, на базі факультету журналістики існує проєкт FrankoTV, на якому висвітлюються новини та історія
університету. Соціальна підтримка. Функціонує студ. уряд (студрада) і профком. Ці два органи переважним чином
співпрацюють, наприклад, поселення у гуртожитки відбувається за згодою голів студради і профбюро. Профком
опікується матеріальними заохоченнями та матеріальною допомогою для тих, хто її потребує. Консультативна
підтримка здійснюється через Психологічну службу університету. Під час зустрічі керівник служби Мочаліна Ю.І.
зауважила, що до них звертаються з особистими проблемами, напр., з панічними атаками, тоді вони долучають
психіатрів. Також служба проводить адаптацію першокурсників. Крім того, за зверненням студентів служба
організовує різноманітні тренінги: з ораторського мистецтва, з тімбілдінгу та софт-скілз.

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

Відповідно до інформації на сайті, до кінця 2018 року мали бути встановлені 8 гусеничних сходових підйомників.
Під час дистанційної зустрічі з адміністративним персоналом головний інженер П. Павлентій зауважив, що ці
підйомники у значній мірі встановлені, проте процес гальмується за рахунок того, що 14 корпусів є пам’ятками
архітектури. В інших місцях працюють спеціально найняті працівники, які допомагають здобувачам з особливими
потребами дістатися до аудиторії. Щодо корпусу, де реалізується дана ОП, то для маломобільних здобувачів вищої
освіти обладнаний пандус та є ліфт, яким студенти з особливими освітніми потребами можуть користуватися за
допомогою спеціального ключа. Вбиральня для таких здобувачів вищої освіти обладнана на 1 поверсі корпусу.
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.

В університеті розроблено “Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана
Франка” Серед головних завдань комісії визначені: врегулювання та вирішення конфліктних ситуацій, які
виникають в освітньому середовищі та пов’язані з корупцією, дискрімінацією, сексуальними домаганнями.
Зазначено, що комісія працює з залученням психологічної служби Університету. Під час опитування студентів та
НПП було з'ясовано, що студенти і викладачі знають про те, що у них існує можливість звернутися по допомогу,
користуючись телефоном довіри або зателефонувати на “антикорупційну лінію”, а також, що потім це питання може
розглядатися комісією, проте, жоден з присутніх на зустрічах з експертами не користувався цією можливістю, усі
конфлікти вирішувались зверненням до викладачів чи завідувача кафедри. Також в університеті функціонує
Психологічна служба університету, до якої можна безпосередньо звернутись. В університеті діє “Антикорупційна
програма ЛНУ імені Івана Франка”, де чітко прописана процедура врегулювання конфлікту інтересів та дії
здобувачів, НПП чи інших співробітників університету у випадку виявлення корупції

Загальний аналіз щодо Критерію 7:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Розгалужена система інструктажів щодо Правил пожежної безпеки, питань цивільного захисту та дій у
надзвичайних ситуаціях 2. Ліцензійне програмне забезпечення для перекладу, 10 аудиторій, обладнаних
стаціонарними проекторами та мультимедіа. ЗВО демонструє активну роботу з залучення грантових коштів на
інформаційне та матеріальне забезпечення освітнього процесу 3. Достатність аудиторного фонду. Пристосування
навчального корпусу для доступу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 4. Налагоджено дієву
систему підтримки здобувачів вищої освіти: консультативну підтримку студентів забезпечує діяльність
Психологічної служби університету; інформаційну підтримку забезпечено за допомогою системи “Деканат”, системи
електронного розкладу, інших електронних платформ для дистанційного навчання, покриття wi-fi та безоплатного
доступу до нього 5. Діє “Антикорупційна програма ЛНУ імені Івана Франка” 6. Достатнє забезпечення бібліотечними
фондами наукової бібліотеки Університету, де наявна достатня кількість літератури давніми мовами, достатнє
методичне забезпечення. 7. Існує проєкт на YouTube під назвою FrankoTV, де висвітлюється історія університету та
інші цікаві новини.

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

1. Згідно з результатами анкетування здобувачів було з’ясовано, що здобувачі загалом не задоволені рівнем доступу
до комп’ютерних мереж та мережі Інтернет. Рекомендуємо врахувати побажання здобувачів і вдосконалити
інформаційну підтримку та доступ до комп’ютерних мереж та мережі Інтернет для студентів. 2. Не проводяться
протипожежні навчальні евакуації. Рекомендуємо регулярно проводити протипожежні навчальні евакуації. 3. Не
оновлюється лекторій з 2013 року. Рекомендуємо оновити відеолекторій за рахунок хоча б надання посилання на
наявне студентське телебачення “Франко ТV” на сторінці відеолекторію.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом вимоги критерію дотримано, під час ознайомлення з нормативними документами ЗВО та під час
дистанційної експертизи було встановлено, що здобувачі і викладачі мають безоплатний доступ до інфраструктури,
що необхідна для навчання і викладання. Налагоджена система консультаційної, організаційної, соціальної,
освітньої та інформаційної підтримки. Але є низка недоліків, зокрема: певні проблеми з доступом до комп’ютерного
обладнання і мережі Інтернет, з протипожежними заходами. Висловлені недоліки не є суттєвими та загалом не
впливають на якість освітньої програми. Вважаємо, що рівень відповідності ОП Критерію 7 можна оцінити як В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Проєкт Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм був оприлюднений 13 квітня 2020 року на сторінці “Новини” у відділі “Центр забезпечення якості освіти”
https://cutt.ly/UyjGg6Y . До цього, як було вказано у відомостях про самооцінювання, розробники ОП
послуговувалися “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (датоване 2019 роком)
https://cutt.ly/6yjGlxr і “Положенням про організацію освітнього процесу” (датоване 2017 роком). Під час зустрічі
керівник ЦЗЯО Іваночко І. пояснила, що в 2016 році існував лише проєкт Положення про систему забезпечення
якості освіти, інших документів не було. Вона відзначила, що на той час і ліцензійні умови дещо відрізнялися від
нинішніх. Тим не менш, ЗВО послідовно долучає зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів до моніторингу та
періодичного перегляду ОП - випускників, роботодавців, здобувачів. Це було підтверджено під час дистанційної
експертизи на зустрічах зі стейкхолдерами. Отже, можна відзначити, що ОП загалом відповідає вимогам
підкритерію 8.1.

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.
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Гарант вказав, що ОПП переглядається після аналізу опитувань студентів, запроваджуються нові ОК та видаляються
ті, які здобувачі вважають нерелевантними. Під час зустрічі з представниками студентського самоврядування та зі
здобувачами така інформація була підтверджена. Здобувачі сказали, що до їх побажань та зауважень постійно
дослухаються, їх запрошують на засідання кафедри (зокрема, старост курсів). Старости курсів збирають побажання
від здобувачів, передають їх на засідання Вченої ради факультету через представника студентського уряду, потім ці
пропозиції відхиляються або приймаються. Таким чином, вимоги підкритерію 2 в контексті 8 критерію
виконуються: здобувачі залучаються до процесу забезпечення якості ОП як партнери.

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

На зустрічі з роботодавцями були присутні керівник Наукової бібліотеки Василь Кметь, директор перекладацького
центру “Галерея мов” Н. Долінська, заст. директора класичної гімназії М. Глібкович, а також Т. Струк (директорка
перекладацького центру) і М. Подоляк (зав. каф. української та іноземних мов ЛНУ ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжицького). Роботодавці відзначили, що здобувачі кафедри, що приходять до них на практику
та потім працевлаштовуються, мають високі професійні компетенції. Н. Долінська зазначила, що після співбесід із
НПП на кафедрі, порад щодо вдосконалення навчального плану, здобувачі і випускники приходять з новими
знаннями. Серед побажань було висловлено наступне: додати до навчального плану освітні компоненти, які б
розглядали процес перекладу, давали змогу ознайомитися з навичками автоматизованого перекладу. В. Кметь
відзначив, що вважає актуальним звернення до місцевого, регіонального контексту, а також додав, що на запит
кафедри бібліотека готує спеціалізовані заняття-презентації, і студенти можуть працювати з певними типами
джерел. Також готується хрестоматія для підготовки фахівців, що зможуть працювати з джерелами на різних давніх
мовах. До того ж В. Кметь відзначив, що Львів є хорошою базою для неолатиністики, в місті існують давні
перекладацькі традиції. Таким чином, можемо зробити висновок, що роботодавці залучаються до процесу
періодичного перегляду освітньої програми.

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

Акредитація ОПП “Латинська-старогрецька, грецька мова і література” є первинною, отже, випускників по цій ОП
ще не було. Тим не менш, експертна група вважала за необхідне запросити на зустріч випускників випускової
кафедри, які навчалися за магістерськими ОП або вчаться в аспірантурі, оскільки вважала за нагальне з'ясувати, чи
долучають їх як стейкхолдерів до перегляду ОП, чи відслідковують їх кар’єрний шлях тощо. Отже, викладене нижче
може слугувати джерелом інформації під час наступної акредитації ОП. Також отримана інформація є важливою в
контексті загальної культури якості та внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО. 9 квітня 2020 р. на сайті ун-ту
була опублікована анкета з опитуванням випускників, що охоплює багато сфер: задоволеність випускників процесом
навчання і отриманими компетентностями, їх працевлаштування до, під час та після закінчення навчання, їх
остаточна задоволеність ЗВО та якістю ОП, на якій вони навчалися. На момент дистанційної експертизи ще не було
отримано достатньо результатів опитувань, тому експерти не змогли з ними ознайомитися. На сайті ун-ту є 2
розділи, один - “Відомі випускники” - роботу якого забезпечує Центр Маркетингу https://graduates.lnu.edu.ua/,
постійно поповнюється новинами. Також є сторінка Асоціації випускників https://alumni.lnu.edu.ua/, на якій новин
майже немає, посилання ведуть на порожні сторінки. О. Осередчук на зустрічі з сервісним персоналом запевнила,
що вони співпрацюють з асоціацією випускників. В відомостях СО вказано, що кар’єрний шлях випускників
відслідковує Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом. Проводяться “Дні кар’єри ЄС”, “Майстерні кар’єри”,
“Форуми кар’єри”, де пропонують вакансії. Отже, відзначимо, що і ЗВО загалом, і кафедра класичної філології
зокрема, не випускають зі своєї уваги подальший кар’єрний шлях випускників, зважають на їх рефлексії щодо
навчання в ЗВО, і вважаємо це позитивним чинником в контексті внутрішнього забезпечення якості освіти.

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

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми у Львівському національному університеті імені Івана Франка
регламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ імені Івана Франка»
(https://cutt.ly/3ygc6VM). Система забезпечення якості закладу освіти передбачає реагування на виявлені недоліки в
освітній програмі та освітній діяльності. Також на кафедрі постійно обговорюються побажання здобувачів, що
сприяє перегляду ОП. В кінці року проводяться усні опитування стосовно рівня задоволеності здобувачів
навчальними дисциплінами і відповідно до цього коригується навчальний план на наступний рік. Також на кафедрі
постійно обговорюються побажання здобувачів, що сприяє перегляду ОП. Експерти також отримали результати
письмових опитувань здобувачів. Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в
освітню програму, у підходи до оцінювання знань, а також удосконалення методів викладання.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація є первинною.

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

У відомостях про самооцінювання вказано, що учасники освітнього процесу долучаються до перегляду ОП на всіх
етапах, починаючи від засідань кафедр і до Вченої ради університету. Здобувачі і НПП свідомі стосовно перевірки
робіт на плагіат, знають, яка система використовується для цього. Наукові керівники повідомляють здобувачам на
початку навчання про важливість дотримання академічної доброчесності, акцентуючи увагу на репутації здобувача.
Проте не проводиться окремих заходів, присвячених академічній доброчесності, немає освітніх компонентів,
спрямованих на розвиток навичок академічного письма тощо. Існують гарячі лінії для повідомлення про корупцію,
але здобувачі нею зазвичай не користуються. Під час ознайомлення з документами, зі сторінками сайту Університету
та факультетів була виявлена низка формальних і фактичних неточностей, пропусків, лакун, які не дають змоги
визначити рівень внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в ЗВО як взірцевий.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Фактичне залучення до розробки і моніторингу ОП здобувачів через засідання кафедр і самоврядування. 2.
Фактичне залучення до контролю якості ОП роботодавців і випускників, про що свідчать їх відгуки під час візиту та
протоколи засідань кафедри. 3. Відслідковування кар’єрного розвитку випускників, дуже ретельно і детально
продумана анкета опитування.

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

1. Переважно усні опитування здобувачів стосовно якості навчальних дисциплін, результати цих опитувань не
впливають на продовження контрактів з викладачами або їх фінансову мотивацію Рекомендуємо проводити
письмові опитування і враховувати думку здобувачів під час конкурсного відбору викладачів. 2. Не було
підтверджено систематичність заходів, лекцій, присвячених академічній доброчесності та академічному письму. В
навчальному плані відсутні освітні компоненти з академічного письма Рекомендуємо Центру забезпечення якості
освіти проводити такі заходи регулярно. 3. Асоціація випускників дуже рідко оновлює інформацію на сайті,
більшість посилань є неактивними. Рекомендуємо переглянути та оновити інформацію на сайті Асоціації
випускників. 4. Велика кількість положень на сайті є тимчасовими, що призводить до використання застарілої
інформації (зокрема, Положення про організацію практик, Положення про академічну мобільність та ін.) .
Рекомендуємо надати таким положенням статус постійних, затвердити їх та оновити на сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Завдяки активному фактичному залученню стейкхолдерів до розробки, моніторингу і перегляду освітньої програми
забезпечений досить високий рівень навчання і викладання. Академічний персонал і здобувачі загалом спрямовані
на підвищення якості навчання. Проте перелічені недоліки не дають змогу вважати виконання 8 критерію
взірцевим або інноваційним. Тим не менш, недоліки не є суттєвими і не впливають на якість освіти в цілому, що дає
змогу визначити рівень відповідності Критерію 8 як В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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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.

Правила, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими, доступними.
Положення, що регулюють усі аспекти освітнього процесу, розміщено в публічному доступі на офіційній сторінці
ЗВО: «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» (https://cutt.ly/1ynamt2 ). Під час
проведення зустрічі зі здобувачами вищої освіти експертна група переконалась у тому, що студентам відома вся
необхідна інформація, щодо їх прав та обов’язків, а також вони вільно орієнтуються в пошуку необхідної інформації
на сайті університету та факультету. Проте студенти також зазначили, що окрім вищезазначених сайтів, для
прискорення отримання необхідної інформації ними самостійно створені альтернативні способи комунікації через
Instagram та Facebook.

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.

Робота зі стейкхолдерами в аспекті затвердження освітніх програм відбувається шляхом відкритого обговорення
проектів освітніх програм https://cutt.ly/kybHoqt, при цьому проекти освітніх програм оприлюднюються не пізніше,
ніж за місяць до їх затвердження та переглядаються щорічно. На сторінці факультету заздалегідь оприлюднено
проєкт ОПП «Класичні мови та англійська» на 2020 рік https://cutt.ly/Uynak30 . Зауваження і пропозиції
зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми пропонується надсилати на електронну адресу
гаранта. Оновлення ОПП "Латинська-старогрецька, грецька мова та література" не передбачено, адже останній набір
на ОПП відбувся 2017 р.

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

Освітні програми, робочі програми (для більшості дисциплін у наявності є також силабуси додатково до робочих
програм) усіх ОК ОПП своєчасно оприлюднюються на сайті факультету іноземних мов у розділі навчальні курси
кафедри класичної філології https://cutt.ly/DynabxR , та містять достовірну інформацію в обсязі, достатньому для
інформування відповідних зацікавлених сторін. Основне зауваження стосується того, що інформація на сайті
кафедри майже не оновлюється, одна новина на рік, тому немає змоги ознайомитися з діяльністю кафедри за
останні роки https://cutt.ly/6yxhhoE Також не оновлюється інформація про Центр грецької мови та культури
https://cutt.ly/CyxhfbL на сторінці факультету. Окрему сторінку центру було знайдено випадково, на ній більше
інформації, але вона теж рідко оновлюється, зокрема публікації, переклади, заходи, фотографії. Необхідну
додаткову інформацію про діяльність кафедри та центру отримали у бесідах з гарантом, НПП, студентами та
випускниками ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО своєчасно оприлюднює інформацію про ОПП та іншу публічну інформацію, забезпечуючи прозорість і
публічність.

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

З метою популяризації заходів, які проводить кафедра, зокрема, роботи Центру грецької мови та культури та задля
підвищення кількості потенційних абітурієнтів на спеціальності, рекомендуємо проводити регулярне оновлення
інформації на сайті кафедри, Центру грецької мови та культури та студентського самоврядування. Також варто на
вищезазначених сайтах додати посилання на сторінки у соцмережах, де також розміщено актуальну інформацію.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Вимоги Критерію стосовно прозорості та публічності діяльності ЗВО при реалізації освітньої програми загалом
дотримано. Виявлений недолік не є суттєвим.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

Сторінка 23



не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

ЕГ звертає увагу на те, що набір здобувачів вищої освіти на ОП “Латинська-старогрецька, грецька мова та
література” здійснювався лише у 2016 та 2017 роках. Така ситуація виникла через те, що у 2018 році ОП було
оновлено та перейменовано на “Латинська-старогрецька, грецька мови та літератури” і відповідну інформацію було
внесено у ЄДЕБО (ID 22910). 2019 року оновлену ОП було знову перейменовано - на “Класична філологія і
англійська мова” (ID 29263). У зв'язку з тим, що трьом освітнім програмам було присвоєно різні ID коди у ЄДЕБО,
ЕГ не може розглядати ОП “Латинська-старогрецька, грецька мови та літератури” (ID 22910) та ОП “Класична
філологія і англійська мова” (ID 29263) як такі, що є продовженням ОП “Латинська-старогрецька, грецька мова та
література” (ID у ЄДЕБО 9021), і вважає ці три ОП окремими та самостійними. Таке уточнення є важливим з точки
зору того, що у відомостях про самооцінювання (СО) ОП “Класична філологія і англійська мова” (ID 29263, 2019 р.)
та ОП “Латинська-старогрецька, грецька мови та літератури” (ID 22910, 2018 р.) представлено як оновлені версії ОП
“Латинська-старогрецька, грецька мова та література” (ID 9021, 2016 р.), яку акредитує ЕГ. Дистанційний
акредитаційний візит було здійснено за допомогою використання програми для проведення відеоконференцій
ZOOM, вибір якої відбувся за попередньою згодою із ЗВО. В папку Національного агентства завантажені відео, на
яких можна пересвідчитися, що всі запрошені згідно з програмою візиту учасники були присутні. Відзначимо, що
представники ЗВО добре організували присутність членів колективу на всіх зустрічах. Всі учасники дотримувалися
визначених на початку кожної зустрічі правил поведінки, що сприяло безперешкодному спілкуванню.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B
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Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Книш Олена Вікторівна

Члени експертної групи

Смирнова Марія Сергіївна

Бойко Ольга Олексіївна
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