
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 9126 хорватська мова та література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

28.05.2020 р. Справа № 0443/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань «03 Гуманітарні
науки» у складі:

Ігор Лиман – головуючий,

Виткалов Сергій Володимирович,

Шабанова Юлія Олександрівна,

Снитко Олена Степанівна,

Серебрянська Ірина Миколаївна,

Попович Василь Михайлович,

Півненко Володимир Юрійович,

Олена Сминтина,

Олена Александрова,

Мойсієнко Віктор Михайлович,

Луцак Світлана Миколаївна,

Єсипенко Надія Григорівна,

Дейнеко Іван Андрійович,

Гуз Анатолій Михайлович,

Олена Колесник,

за участі запрошених осіб:

Татаренко Алла Леонідівна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 9126

Назва ОП хорватська мова та література

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.03 слов`янські мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 15, Проти – 0

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



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

На думку ГЕР

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі програми, викладені у звіті про самооцінювання та безпосередньо в освітній програмі, сформульовані достатньо
чітко та загалом відповідають місії та стратегії розвитку ЗВО з покликанням на Статут (https://is.gd/8eedu8) та
Стратегію Університету (https://is.gd/WelgJ5).

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

Цілі та програмні результати навчання ОП загалом ураховують позиції різних груп стейкхолдерів. Однак бракує
статистичних даних і чітких результатів опитування випускників кафедри, здобувачі не беруть активної участі в
обговоренні розвитку й удосконалення ОП, а вибіркові опитування не враховують думки всього студентства.

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

Розробники ОП вивчають тенденції розвитку спеціальності та запити ринку праці через взаємодію з роботодавцями
та завдяки активній науково-педагогічній, перекладацькій діяльності викладачів кафедри. Регіональний контекст
загалом ураховано і в переліку вибіркових дисциплін («Польська література у Львові та Галичині»), проте він
полоністичний. Зі змісту відомостей про самооцінювання не було чітко зрозуміло, як під час формулювання цілей і
програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП «Хорватська мова та література» приведена у відповідність до стандарту вищої освіти України зі спеціальності 035
Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Загалом ОП уможливлює досягнення результатів
навчання, визначених цим стандартом.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загальний обсяг ОП «Хорватська мова і література» становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає ст. 5 Закону України
«Про вищу освіту» та Стандартові вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 869 від 20.06.2019 р.

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

Зміст ОП має чітку структуру, компоненти в основному логічно пов’язані й передбачають формування загальних і
фахових компетентностей, а також практичну підготовку здобувачів. Однак в ОП немає дисципліни, що слугує
теоретичною основою для проходження музейно-архівної практики. Матриця відповідності загалом засвідчує, що
передбачені ПРН переважно охоплені змістом програми. Водночас у зазначеному змістовому аспекті необхідно
більшою мірою узгодити наповнення робочих навчальних програм дисциплін та формулювань ПРН, поданих в ОП та
відомостях самооцінки. Скажімо, це стосується дисциплін «Охорона праці» й «Безпека життєдіяльності», які не
спричиняють досягнення ПРН, поданих у матриці, що віддзеркалено в робочій програмі (https://is.gd/lblo2z).

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

Зміст ОП відповідає визначеній у стандарті вищої освіти предметній сфері та забезпечує багатоаспектне вивчення
хорватської мови й літератури. Викликає сумнів доречність в обов’язкових ОК ПП 01.09 і ПП 01.10. Освітня програма
містить значний педагогічний складник, який передбачає підготовку вчителя української мови та літератури, що не
відповідає філологічній галузі в контексті підготовки фахівця з хорватської мови та літератури. Навіть роботодавці
при спілкуванні з ЕГ наголосили, що важливо збільшити кількість дисциплін, які формуватимуть ґрунтовніше
оволодіння хорватською мовою та культурою, перекладом технічної, юридичної, економічної документації.

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

Загалом структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Студенти
ознайомлені з пропонованими процедурами вибору. Варіативна частина ОП сформована за змішаним принципом:
дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, решта – дисципліни циклу професійної і
практичної підготовки, які згруповані в 11 блоків по 2–5 дисциплін. Вибіркові дисципліни професійного циклу
вміщують широкий спектр славістичних ОК, однак формування деяких блоків необґрунтоване. Приміром, здобувач
може обрати або “Основи мовознавчих досліджень”, або “Основи літературознавчих досліджень”, незважаючи на те,
що ОП передбачає написання курсової роботи як із хорватської мови, так із хорватської літератури. Крім того, перелік
професійних вибіркових дисциплін має яскраво виражений полоністичний та україністичний вектор і не передбачає
ОК, які дадуть змогу поглибити знання з хорватської мови та літератури. Здобувачі освіти наголосили не
недоцільності вибирати другу слов’янську мову (у блоці ПП02.03), тому що її неможливо якісно вивчити через
незначну кількість кредитів. Більшість зазначених моментів потребують коректив при подальшому перегляді ОП.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка складається з
навчальної джерелознавчої, музейно-архівної, перекладацької. Доречно збільшити кількість кредитів ЄКТС
перекладацької практики, оскільки вона формує професійні компетентності. Джерелознавча та музейно-архівна
практики формують здебільшого загальні компетентності, розширюють гуманітарний світогляд здобувачів і
фактично не пов’язані з їхньою майбутньою роботою в царині хорватської мови і літератури, про що студенти
неоднозначно відгукнулися при спілкуванні з ЕГ. Для педагогічної практики на базі закладів середньої освіти м.
Львова варто вивчити можливість заміни викладання української мови та літератури на хорватську мову чи
передбачити викладання української мови як іноземної, що поглибить зв’язок зі спеціалізацією.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям
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Студенти здобувають повний спектр соціальних навичок упродовж усього періоду навчання. Здобувачі вищої освіти
підтвердили, що в процесі проходження практик і під час академічної мобільності їх навчають працювати в команді,
залагоджувати конфлікти, розуміти важливість дедлайнів тощо.

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

Освітня програма «Хорватська мова та література» не передбачає присвоєння професійної кваліфікації.

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

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) загалом реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів та уможливлює досягнення цілей і програмних результатів навчання. Однак обсяг
самостійної роботи не завжди обґрунтований: іноді передбачає недостатню кількість годин для виконання певних
видів завдань, у деяких робочих навчальних програмах не прописаний тощо. Під час спілкування експертна група
з’ясувала, що викладачі не завжди зважають на обсяг самостійної роботи.

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

ОП «Хорватська мова та література» не передбачає навчання за дуальною формою освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка з усіма додатками, розміщені на
офіційному сайті університету (https://is.gd/TueF2O), чіткі та зрозумілі, не містять дискримінаційних положень.

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

Правила прийому на ОП «Хорватська мова і література» враховують особливості самої програми.

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

Загалом правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, є доступними та прописаними у відповідних документах ЛНУ, хоча вона дещо складна та чинні у ЗВО
документи потребують удосконалення. Така практика існує на ОП.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, загалом є доступними й прописаними у
відповідному документі ЛНУ, однак практики їх застосування на ОП не було.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Методи та форми навчання, які використовують викладачі на ОП «Хорватська мова та література», загалом дають
змогу ефективно досягти програмних результатів. Студентоцентрований підхід реалізований у можливості вільно
обирати теми курсових робіт або пропонувати власну тематику для досліджень, навчатися за індивідуальним
графіком.

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

На сайті випускової кафедри оприлюднено робочі програми та силабуси всіх освітніх компонентів ОП, які забезпечує
кафедра (https://is.gd/apl5eX). Здобувачі вищої освіти мають доступ до необхідних документів, пов'язаних з освітнім
процесом. Однак розмова зі студентами засвідчила, що така практика не має цілком системного характеру.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП зосереджене передусім на підготовці курсових робіт, участі в
міжнародних та всеукраїнських конкурсах, щорічній Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «VIVAT
ACADEMIA». Під час спілкування зі здобувачами експертна група з’ясувала їхню низьку активність у науковій роботі.
Окрім того, навчальні дисципліни, що формують у студентів основи наукових філологічних досліджень, уміщено до
вибіркової частини ОП, що узалежнює якісне поєднання науки і навчання від вибору.

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

Хоча викладачі на ОП мають значний досвід наукової роботи, однак він не завжди послідовно використовується при
оновленні змісту освіти. Зокрема, аналіз силабусів і робочих програм (https://is.gd/apl5eX) засвідчує, що не всі
дисципліни оновлюють вчасно, у деяких не враховано специфіку спеціалізації «Хорватська мова і література», при
оновленні НМК іноді переважають не змістові, а формальні показники.

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

У ЗВО розроблено Стратегію міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://is.gd/hrIpf1) та Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, ґрантів і договорів у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (https://is.gd/KD0KOe). Здобувачі та академічна спільнота
ознайомлюються із сучасними досягненнями світової науки, оскільки є учасниками програм обміну, проєктів (у т.ч.
хорватсько-українських), академічної мобільності.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання загалом є чіткими, зрозумілими, результативними. Водночас
варто зазначити, що не завжди вони оприлюднюються заздалегідь і мають іноді загальний характер, не відображаючи
особливостей проведення контрольних заходів та оцінювання здобувачів відповідно до особливостей кожної
навчальної дисципліни. Вимоги до державного іспиту, а також розклад екзаменів оприлюднюють завчасно на сайті
факультету, а також він доступний на персональній сторінці студента в системі е-деканат.

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

Форми атестації здобувачів ОП «Хорватська мова і література» відповідають вимогам стандарту вищої освіти.
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5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Чинні у ЛНУ документи, які регулюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що може
виникати в освітньому процесі, не завжди дають чітку відповідь і стосовно деяких можливих ситуацій не мають
розробленого механізму дій. Переважну більшість екзаменів на ОП здобувачі складають в усній формі й за умов
відсутності чітких критеріїв оцінювання. Зустрічі ЕГ зі здобувачами та студентським самоврядуванням засвідчили, що
студентство не знає чіткого механізму своїх дій у випадку виникнення конфліктної ситуації.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності загалом чіткі та зрозумілі, дотримуються
учасниками освітнього процесу. Заклад вищої освіти використовує відповідні технологічні рішення для перевірки
студентських робіт на плагіат. Однак практика популяризації академічної доброчесності потребує конкретизації
принципів і підходів, а згаданий у відомостях про самооцінювання «Кодекс академічної доброчесності Львівського
національного університету імені Івана Франка» (розміщений на сайті документ складається з однієї сторінки, не має
жодної вихідної інформації про його затвердження (https://is.gd/S5D9aa)) - доопрацювання.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 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, задіяних до реалізації освітньої програми «Хорватська мова і
література», відповідає цілям і програмним результатам. НПП, які читають хорватську мову та літературу, мають
значні напрацювання в галузі перекладу, наукові публікації іноземними мовами. Однак НПП, які викладають
«Історію української культури» та «Методику викладання української літератури», варто активізувати опублікування
наукових статей і/або навчально-методичних посібників із відповідних дисциплін.

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

Процедури добору викладачів є конкурсними, загалом прозорими, термін дії контракту залежить винятково від
наукового й навчально-методичного доробку та професіоналізму викладачів. Кадрова політика завдувачки кафедри
скерована на забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів певних навчальних дисциплін.

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

Університет залучає роботодавців до освітнього процесу на ОП під час проведення практик, зокрема представників
різних компаній і перекладацьких бюро. У майбутньому університет планує потужніше використовувати потенціал
роботодавців для освітньої та наукової діяльності.

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

Загалом кадровий потенціал групи забезпечення ОП відповідає напрямку хорватистики. Також ЗВО залучає до
авдиторних занять гостьових професорів із Загреба (https://is.gd/e5GSfJ). Водночас ЕГ зазначає, що для ефективного
оволодіння чеською мовою до аудиторних занять варто надалі більше додатково залучати стороніх осіб, роботодавців,
особливо носіїв мови, що підтвердили як здобувачі освіти, так і роботодавці.

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

ЗВО в основному сприяє професійному розвитку викладачів. Підвищення кваліфікації відповідають потребам і
інтересам самих викладачів і спричиняють реальне поліпшення якості викладання славістичних дисциплін, зокрема
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хорватської мови та літератури. Однак під час спілкування з ЕГ НПП зауважили, що закордонні стажування зазвичай
відбуваються з їхньої ініціативи, а Відділ міжнародних зв’язків тільки бере участь в оформленні документів.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності, що підтверджено і чинними документами, і
практикою.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Матеріально-технічні ресурси, які використовують для реалізації ОП, перебувають на належному рівні. Єдине, що на
зустрічі з ЕГ здобувачі наголошували: потрібно розширити бібліотечні фонди за рахунок літератури хорватською
мовою.

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

Під час зустрічей зі студентами та викладачами з’ясовано, що заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, достатнім є рівень електронного обслуговування в Науковій
бібліотеці.

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

Факти, наведені у звіті ГЕ, підтверджують належний рівень роботи ЗВО щодо забезпечення добрих умов для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти, сприяє задоволенню їхніх потреб та інтересів.

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

Засвідчені ЕГ факти переконують, що ЛНУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти.

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

У ЗВО створені достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. З-поміж
здобувачів акредитовуваної ОП немає осіб з особливими освітніми потребами.

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

Наявні у ЛНУ документи (Статут, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про діяльність Комісії з питань
етики та професійної діяльності), які регулюють політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) неповною мірою відомі здобувачам
вищої освіти та представникам студентського самоврядування, про що пишуть члени ЕГ на основі спілкування з
відповідною фокус-групою.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО розроблено Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://is.gd/wVJUYT), що регулює права та обов’язки структурних підрозділів ЗВО. В
університеті створено відповідний підрозділ – Центр забезпечення якості освіти. Однак лише під час акредитаційної
експертизи університет розробив Проєкт методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://education-quality.lnu.edu.ua/news/).

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

Здобувачі вищої освіти, представники органів студентського самоврядування достатньою мірою залучені до перегляду
ОП. Окрім того, 2020 року університет започаткував опитування, що передбачають думку самих здобувачів щодо ОП
загалом.

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

Роботодавці як важливі партнери достатньою мірою залучені до процесу перегляду ОП. Останнє обговорення ОП з
працедавцями та випускниками відбулося на засіданні кафедри слов’янської філології ім. проф. І. Свєнціцького
(протокол №6 від 05.02.2020).

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

Випускники ОП під час зустрічі зазначили, що кафедра підтримує з ними зворотній зв’язок, залучаючи до
різноманітних заходів та подій. Великою перевагою є те, що деякі студенти-випускники ОП вже стали роботодавцями
(Соломія Вівчар) і надають можливість як у проходженні музейно-архівної практики, так і безкоштовної екскурсії до
Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. На загальноуніверситетському рівні
кар’єрним шляхом випускників опікується Громадська організація «Асоціація випускників ЛНУ ім. Івана Франка».
Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом спільно з Центром моніторингу ЛНУ розробили анкету для
випускників (https://philology.lnu.edu.ua/news/anketadlia-vypusknykiv).

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

Чинне у ЛНУ Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://is.gd/wVJUYT) затверджене у
2019 році, проте механізм реагування та усунення недоліків в ОП неповною мірою розкриті в ньому. Результати
опитувань студентів та структура анкети засвідчують можливість вивчати та реагувати на виявлені недоліки в ОП.

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

Акредитація цієї ОП за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відбувається вперше. У звіті-самоаналізі
зазначено про врахування побажань після акредитації за спеціальністю 8.02030302 «Мова і література (хорватська)»,
що підтверджує прагнення ЗВО брати до уваги результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Експертна
група ознайомилася із зауваженнями та пропозиціями, що мають інституційний характер, висловленими під час
акредитацій інших ОП.

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

У чинному в ЛНУ Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти напрацьовані спільні для всієї
академічної спільноти концептуальні засади розуміння якості освіти в університеті, визначено базові поняття, що
стосуються цієї сфери нормативного регулювання, та прописано концепцію розвитку університету в контексті
культури якості освіти. У ЗВО функціонують Центр забезпечення якості освіти та Центр моніторингу. Однак студенти
мало обізнані з поняттям академічної доброчесності. Варто поширювати серед здобувачів інформацію про культуру
якості.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

На офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка оприлюднено всі типи внутрішніх (локальних) нормативно-правових
актів, що діють у ЗВО, а також документи, що стосуються організації та забезпечення якості освітнього процесу, прав
та обов’язків академічної спільноти. Наявні у них положення чіткі, зрозумілі та доступні.

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

Проєкт ОП “Хорватська мова та література” на 2020 рік оприлюднено на сайті ЗВО, є можливість надсилати
зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури ОП. Для отримання зворотного зв’язку вказано
лише е-mail, неможливо встановити, коли саме було оприлюднено проєкт ОП і до якої дати можна надсилати
пропозиції.

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

На сайті факультету оприлюднено інформацію про освітні програми (2016 рік, 2018 рік), на які відбувався набір, а
також відповідні навчальні плани (2016 рік, 2018 рік). Наявні рецензії та відгуки, проєкт освітньої програми (2020
рік); а також відомості про самооцінювання освітньої програми.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендуємо більшою мірою врахувати при проєктуванні ОП та її оновленні досвід вітчизняних і закордонних
програм, а також регіональний контекст. 2. Рекомендуємо активніше інформувати здобувачів про можливості
впливати на внесення змін до ОП, забезпечити систематичне опитування всієї студентської спільноти в електронній
формі.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендуємо переглянути структуру ОП в аспекті удосконалення переліку обов’язкових ОК (із метою повного
досягнення всіх ПРН, вилучення тих ОК, які мають лише опосередкований стосунок до спеціальності). 2.
Рекомендуємо розглянути можливість заміни блокової вибіркової частини ОП на перелік дисциплін, які студенти
можуть обирати у вільній комбінації, що дозволить в ОП передбачати лише відповідне планування часу на вибіркові
дисципліни і сприятиме кращому формуванню індивідуальної освітньої траєкторії. Також вартує перевести в розряд
основних ОК ті, які передбачають набуття ПРН і навичок, необхідних для подальшого виконання ОП. У переліку
вибіркових дисциплін вартує зменшити кількість полоністичних та україністичних, натомість доповнивши тими, які
дадуть змогу поглибити знання з хорватської мови та літератури. 3. Рекомендуємо переглянути зміст практичної
підготовки здобувачів або адаптувати до потреб спеціалізації «Хорватська мова і література» змістове наповнення
архівно-музейної, джерелознавчої та педагогічної практик, а також, урахувавши думки стейкхолдерів, збільшити
тривалість перекладацької практики. 4. Рекомендуємо більшою мірою узгодити змістове наповнення всіх
компонентів навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни, ужити заходів, щоби реалістично оцінити
обсяг самостійної та курсової роботи студентів в окремих дисциплінах. 5. Доцільно увести спеціалізовані англомовні
курси, оскільки їхня вага для здобувачів зросла у зв’язку зі складанням ЄВІ для вступу до магістратури.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо активніше впроваджувати «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання
учасників академічної мобільності у ЛНУ», спростити процедуру визнання результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті, і подбати про завчасне ознайомлення студентів із ними.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендуємо регулярно оновлювати зміст навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін,
ураховуючи найновіші досягнення й сучасні практики у відповідній галузі. 2. Рекомендуємо активніше
впроваджувати дослідження в освітній процес, залучаючи студентів до участі в наукових гуртках, секціях, конкурсах
наукових робіт, написання й опублікування статей, а також увести до обов’язкових компонентів ОП дисципліну, яка
формуватиме навички наукових досліджень та академічного письма. 3. Вартує ефективніше використовувати в
освітньому процесі систему електронного навчання http://e-learning.lnu.edu.ua

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендуємо розробити й оприлюднити чіткі критерії щодо оцінювання знань здобувачів та проведення
контрольних заходів. 2. Рекомендуємо розробити чіткі процедури щодо врегулювання ситуацій, пов’язаних з
конфліктом інтересів, оскарженням результатів контрольних заходів і їх повторним проходженням, та ознайомити з
ними всіх учасників освітнього процесу. 3. Вартує вжити додаткових заходів щодо популяризації принципів
академічної доброчесності та послідовно впроваджувати їх на ОП, не обмежуючись лише перевіркою робіт на плагіат.
4. Рекомендуємо доопрацювати Кодекс академічної доброчесності ЛНУ (розміщений на сайті документ складається з
однієї сторінки, не має жодної вихідної інформації про його затвердження).

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендуємо посилити співпрацю з роботодавцями й ефективніше залучати їх до освітнього процесу на ОП. 2.
Рекомендуємо залучати до аудиторних занять зовнішніх професіоналів, зокрема носіїв хорватської мови. 3. Варто
посилити сприяння професійному розвитку викладачів із боку Відділу міжнародних зв’язків.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендуємо розширити бібліотечні фонди за рахунок літератури хорватською мовою. 2. Рекомендуємо розробити
чіткий механізм дій учасників конфлікту для кожної конкретної ситуації, а також чіткі та зрозумілі для всіх учасників
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освітнього процесу процедури щодо розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та корупцію,
якими в ухваленні рішень зможе керуватися Комісія з питань етики та професійної діяльності.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендуємо активніше інформувати студентів про культуру якості через відкриті зустрічі, онлайн платформи
вивчення окремих дисциплін. 2. Рекомендуємо удосконалити форми і методи збору інформації від здобувачів освіти,
а також щодо кар’єрного шляху і траєкторії працевлаштування випускників ОП, що допоможе вдосконалити зміст
ОП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо покращити прозорість та публічність інформації про ОП на сайті ЗВО, зокрема 1) передбачити для
отримання зворотного зв’язку не лише е-мейл, а й форму чату, 2) запровадити фіксацію термінів оприлюднення
проєкту ОП, часу надсилання пропозицій тощо.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛИМАН ІГОР ІГОРЕВИЧ
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