
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 9128 Акторське мистецтво драматичного театру та кіно

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

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 9128

Назва ОП Акторське мистецтво драматичного театру та кіно

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 026 Сценічне мистецтво

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Андрощук Людмила Михайлівна, Верещагіна-Білявська Олена
Євгенівна, Руденко Олександр Федорович, Поляновська Людмила
Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.04.2020 р. – 29.04.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/prohrama-
vyizdu.pdf

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

Львівський національний університет імені Івана Франка - це заклад із високою корпоративною культурою, який
працює над формуванням майбутньої професійної еліти України. Яскраво виражене національно-патріотичне
спрямування у формуванні особистості, що підтверджується різноманітними заходами, що присвячені висвітленню
українського мистецтва, які організовує ЗВО та в яких приймають участь студенти ОП. На ОП активно переймають
досвід аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Зокрема, через відвідування вітчизняних та
закордонних ЗВО, участь у виїзних мистецьких заходах. ЛНУ імені І.Франка вчасно та оперативно реагує на
рекомендації, які вже отримано під час проходження акредитаційної експертизи за новими стандартами інших ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

На етапі розроблення стратегічних цілей ЗВО здійснювалось активне громадське обговорення та коригування під
час засідань кафедр ЗВО та Вченої Ради. Відзначено тісний контакт між усіма стейкґолдерами на рівні співпраці в
усіх сферах мистецької освіти. Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням потреб стейкґолдерів з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності і регіонального підтексту. ПРН відповідають вимогам Національної рамки
кваліфікацій. Зміст ОП має чітку структуру, відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності, освітні
компоненти, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та
ПРН. Студенти проходять практику на базах театрів Львова. Індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти
мають електронну форму. Кожен студент має свій власний е-кабінет у якому містяться дисципліни, оцінки та інша
інформація. Сильною стороною даного ЗВО - є вміння швидко усувати недоліки, що свідчить про налагодженість
комунікації та якісної командної роботи в Університеті. В ЛНУ ім. І.Франка розроблено та затверджено низку
документів, які регулюють визнання результатів навчання в інших ЗВО, про дієвість яких свідчать успішні приклади
переведення здобувачів на ОП з інших навчальних закладів. Напрацьовані механізми перезарахування та визнання
результатів навчання отриманих в формальній та неформальній освітах. Позитивною практикою є активна участь
студентів в різних вітчизняних та іноземних мистецьких проектах та обмінах. Контрольні заходи часто відбуваються
у публічній формі за присутності викладачів ОП, керівництва навчального закладу та роботодавців, що сприяє
покращенню навчання і викладання у межах ОП. Відзначено використання новітніх технологічних рішень для
вирішення сучасних проблем у вищій освіті, зокрема платформи Moodle для тестування здобувачів, що не дає
простору для суб’єктивності екзаменаторів.Під час публічного захисту кваліфікаційних іспитів використовується
відеофіксація та залучаються роботодавці та глядачі. Відзначимо також глибоке впровадження культури
академічної доброчесності в політику ЗВО. Позитивною практикою є те, що роботодавець бере безпосередню участь
в аудиторних заняттях на ОП, забезпечує виконання розкладу навчально-репетиційного процесу та показу
студентських вистав. ЛНУ ім. І. Франка стимулює професійний розвиток НПП, забезпечує можливість стажування та
мотиваційне матеріальне та моральне заохочення. Слід відзначити позитивну практику збирання та врахування
інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОП, постійне залучення
роботодавців для забезпечення якості ОП. ЗВО виконує вимоги щодо прозорості та публічності своєї діяльності,
інформує стейкґолдерів про основні аспекти освітнього процесу. Це підтверджується наявністю оприлюдненого на
сайті ОП, силабусів та описів її освітніх компонентів. Позитивним є те, що ОП попередньо обговорюється та
динамічно розвивається після врахування певних зауважень різних стейкґолдерів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендуємо: 1. Чіткіше скоригувати цілі ОП відносно місії, візії та стратегічних цілей ЗВО, зокрема, враховувати
суспільну місію та місію щодо формування особистості. 2. Продовжити удосконалювати процедуру вільного вибору
здобувачами дисциплін; 3. Розглянути можливість зменшення мінімальної кількості здобувачів на курсі в циклі
вибіркових професійних дисциплін; 4. Вивчити можливість перенести в цикл нормативних дисциплін предмети, які
доповнюють розвиток основних компетентностей; 5. Так, як на ОП якісно впроваджено практичне навчання із
залученням роботодавців, що відбувається на базах практик, вивчити можливість впровадження дуальної форми
освіти. 6. Продовжити позитивну практику визнання результатів навчання в інших ЗВО та неформальній освіті. 7.
Напрацювати механізм ознайомлення та залучення здобувачів до отримання додаткових компетентностей у
неформальній освіті. 8. Продовжити розвиток можливостей стажування студентів у вітчизняних та іноземних
мистецьких організаціях. 9. Більш ретельно та активно підійти до питання впровадження в освітній процес науково-
дослідної діяльності. 10. Розвивати можливості платформи Moodle, яка використовується у ЗВО, наприклад для
створення на її основі електронних курсів, що є гарним доповненням до класичної університетської аудиторної
освіти. 11. Продовжити розвиток перевірки робіт на плагіат за допомогою спеціалізованих програм. 12. Розглянути
можливості більшого залучення викладачів-практиків з досвідом роботи на радіо та телебаченні. 13. Продовжити
плідну співпрацю з роботодавцями в формуванні компонентів ОП та наданні можливостей студентами проходити
практику та частину аудиторних занять на базах театрів м.Львів. 14. Розглянути можливість проходження практики
в кіно, теле та радіо структурах. 15. Надалі співпрацювати з іноземними програмами, які надають можливості
стажування та розвитку НПП ЛНУ ім.І.Франка. 16. Продовжити матеріальне та технічне оновлення матеріальної
бази. 17. Оновити та переглянути навчально-методичне забезпечення ОП. 18. Продовжувати вдосконалювати зміст
та форми моніторингу якості ОП. 19. Удосконалити роботу сайту факультету, спростити доступ до необхідної для
стейкґолдерів інформації.
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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.

Місія, візія та стратегічні цілі ЗВО розміщено на офіційному сайті закладу. Дана інформація подана у вигляді
ілюстрованого PDF файлу із використанням корпоративної символіки, що дозволяє використовувати дану
інформацію під час презентації ЗВО для абітурієнтів, ПНН, гостей закладу, а також під час профорієнтаційної
діяльності. Місія, візія та стратегічні цілі ЗВО, на етапі розроблення, активно обговорювалася та коригувалася під
час засідань кафедр ЗВО та Вченої Ради (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).
Львівський національний університет імені Івана Франка - це заклад із високою корпоративною культурою. Кожен
структурний підрозділ (факультет, інститут, коледж) має власну символіку, зокрема, на гербі факультету культури і
мистецтв зображено: ліворуч золотий лев, праворуч - ліру та маски (трагедія, комедія) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/logo-faculty-kultart.png). Під час бесід було з'ясовано, що здобувачі ОП пишаються історією
та традиціями навчального закладу у якому навчаються. Цілі ОП є дещо вузько направлені. Не до кінця враховано
суспільну місію ОП та місію щодо формування особистості, що передбачено місією, візією та стратегічними цілями
ЗВО.

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

Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін.
Участь роботодавців підтверджена відгуками на ОП (Львівського академічного театру імені Леся Курбаса,
Національного драматичного театру імені М.Заньковецької), де вказані побажання та акцентовано увагу на
побажаннях при формуванні ОП. Також центром моніторингу, за допомогою Google форм, збирається інформація з
метою вивчення якості наданої освіти випускникам. Зміст анкет відділу для роботодавців розміщено за
п о с и л а н н я м и https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?
e d i t _ r e q u e s t e d = t r u e https://docs.google.com/forms/d/1FAo-
r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?edit_requested=true Також збирається та аналізується за
допомогою Googl форм інформація про якість отриманої освіти від випускників.
https://docs.google.com/forms/d/1ViQc2NXUZ8dOLGe7zdnbdPlifymiGB6YAAesn6u8NUY/viewform?edit_requested=true
Врахування інтересів здобувачів вищої освіти підтверджено під час відповідної бесіди та наданням результатів
опитування, щодо змісту ОП. Врахування пропозицій студентів, також підтверджує витяг з протоколу засідання
Ректорату, в якому запропоновано кафедрі розглянути можливість доповнити ОП предметами, які забезпечують
практичну складову (Додаток 1). В навчальному плані 2019 року, ці пропозиції враховані (Додаток 2) . Під час
зустрічі ЕГ з допоміжним адміністративним персоналом, керівником центру моніторингу, було зазначено, що
кафедра обговорює на рівні засідань побажання стейкґолдерів, де аналізуються шляхи втілення в освітній процес
сучасних тенденцій та побажань.

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.

Під час бесід із стейкґолдерами та відеогляду баз практик, було з'ясовано, що цілі ОП та ПРН визначаються з
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, зокрема, на ОП підтримується тісний зв'язок із базами практик,
зокрема, із театрами. Регіон (м.Львів), у якому реалізовується ОП - це мистецький та культурний центр Галичини,
дана тенденція врахована під час формування ОП (зроблено певний акцент на туристичну складову). На ОП
активно переймають досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Зокрема, через відвідування
вітчизняних та закордонних ЗВО, участь у виїзних мистецьких заходах. Згідно інформації, отриманої від здобувачів
та випускників даної ОП, ЗВО надає всі підстави для позиціонування себе на європейському рівні. Частина
здобувачів вищої освіти на сьогодні працює за фахом та є задіяною в сучасному культурно-мистецькому процесі.

Сторінка 4



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.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю відсутній. ПРН відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Львівський національний університет імені Івана Франка - це заклад із високою корпоративною культурою.
Позитивним вбачається спрямованість освітнього процесу на реалізацію національно-патріотичної складової,
відповідно до розвитку регіональної складової. Кожен структурний підрозділ (факультет, інститут, коледж) має
власну корпоративну символіку. На етапі розроблення місія, візія та стратегічних цілей ЗВО здійснювалось активне
громадське обговорення та коригування під час засідань кафедр ЗВО та Вченої Ради. Відзначено тісний контакт між
усіма стейґхолдерами на рівні співпраці в усіх сферах мистецької освіти. Цілі ОП та програмні результати навчання
визначаються з урахуванням потреб стейкґолдерів з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності і регіонального
підтексту. ПРН відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій.

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

Цілі ОП є дещо вузько направлені. Не до кінця враховано суспільну місію ОП та місію щодо формування
особистості, що передбачено місією, візією та стратегічними цілями ЗВО. Рекомендуємо чіткіше скоригувати цілі ОП
відносно місії, візії та стратегічних цілей ЗВО, зокрема, враховувати суспільну місію та місію щодо формування
особистості

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Критерій 1 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Під час вивчення нормативних документів, ОПП та НП, було з'ясовано, що обсяг ОП та окремих освітніх
компонентів у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного
рівня вищої освіти. Обсяг ОП має 240 ЄКТС.

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.

Члени експертної групи, вивчивши нормативні документи, ОПП та НП, дійшли висновку, що зміст ОП має чітку
структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності.

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

Членами експертної групи під час бесід із студентами, було виявлено певний недолік ОП, зокрема, проблема
стосується обмеженої можливості формування здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії та вільного вибору
дисциплін, що передбачено ЗУ “Про вищу освіту” (п.15, ст. 62). Під час бесід із студентами та самоврядуванням стало
відомо, що на ОП впроваджено та успішно діє процедура вільного вибору студентами дисциплін з циклу загальної
підготовки. У ЗВО є затверджене положення, яке регламентує процедуру вільного вибору дисциплін, також для
здобувачів розроблено ілюстровану презентацію та відео інструкцію нової платформи для обрання вибіркових
дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/studentam-prezentatsiya-novoji-platformy-dlya-obrannya-studentamy-vybirkovyh-
dystsyplin/ https://www.lnu.edu.ua/prezentatsiia-platformy-dlia-obrannia-studentamy-vybirkovykh-dystsyplin/). Однак,
студенти зазначили, що вільний вибір дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки на ОП обмежений
малочисельністю груп. Враховуючи те, що у вибіркові дисципліни ввійшли ті, що якісно могли б доповнювати
компетентності, отримані здобувачами в нормативних навчальних дисциплінах, то рекомендуємо розглянути
можливість зменшення мінімальної кількості здобувачів на курсі в циклі вибіркових професійних дисциплін або
перенести в цикл нормативних дисциплін предмети, які доповнюють розвиток основних компетентностей (напр.
Фехтування, Робота на радіо і телебаченні). Варто зазначити, що на ОП індивідуальні навчальні плани здобувачів
вищої освіти мають електронну форму. Кожен студент має свій власний е-кабінет, в якому містяться дисципліни,
оцінки та інша інформація. Членам ЕГ за допомогою відеозапису, було наочно продемонстровано, як працює дана
система. Адміністрація ЗВО, НПП кафедри роблять всі можливі кроки та приймають оперативні рішення заради
покращення навчального процесу. Під час фінального брифінгу членами ЕГ було надано рекомендації щодо
розширення можливостей вільного вибору дисциплін. Гарант ОП та керівник Центру забезпечення якості освіти,
запевнили, що така можливість вже розглядалась і буде врахована найближчим часом. Вміння швидко усунути
недоліки є сильною стороною даного ЗВО, що свідчить про налагодженість комунікації та якісної командної роботи
в Університеті.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Студенти проходять практику на базах
театрів Львова, що підтверджено студентами та випускниками та про що свідчать угоди співпраці між ЗВО та
театрами (подані в додатках в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ). Під час відеоогляду матеріально-технічної
бази декан та гарант ОП ознайомили ЕГ з базами практики.

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

ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок через активну участь здобувачів у
самоврядуванні ЗВО та факультету, відвідування мистецьких та наукових заходів.

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.

Сторінка 6



Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне навантаження
здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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.

Дуальна форма освіти на ОП відсутня.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти, реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Зміст ОП має чітку структуру, відповідає
предметній області визначеної для неї спеціальності, освітні компоненти, складають логічну взаємопов’язану
систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Студенти
проходять практику на базах театрів Львова. Індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти мають
електронну форму. Кожен студент має свій власний е-кабінет у якому містяться дисципліни, оцінки та інша
інформація. Сильною стороною даного ЗВО - є вміння швидко усувати недоліки, що свідчить про налагодженість
комунікації та якісної командної роботи в Університеті.

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

Членами експертно групи під час бесід із студентами, було виявлено певний недолік ОП, зокрема, проблема
стосується обмеженої можливості формування здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії та вільного вибору
дисциплін, що передбачено ЗУ “Про вищу освіту” (п.15, ст. 62). Студентами було зазначено, що вільний вибір
дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки на ОП обмежений малочисельністю груп. Адміністрація
ЗВО, НПП кафедри роблять всі можливі кроки та приймають оперативні рішення заради покращення навчального
процесу. Під час фінального брифінгу членами ЕГ було надано рекомендації, щодо розширення можливостей
вільного вибору дисциплін, гарант ОП та керівник Центру забезпечення якості освіти, запевнили, що така
можливість вже розглядалась і буде врахована найближчим часом. Рекомендуємо: 1. Продовжити удосконалювати
процедуру вільного вибору здобувачами дисциплін; 2. Розглянути можливість зменшення мінімальної кількості
здобувачів на курсі в циклі вибіркових професійних дисциплін; 3. Вивчити можливість перенести в цикл
нормативних дисциплін предмети, які доповнюють розвиток основних компетентностей; 4. Так, як на ОП якісно
впроваджено практичне навчання із залученням роботодавців, часто навчання відбувається на базах практик,
вивчити можливість впровадження дуальної форми освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

В ЗВО існує підхід, орієнтований на постійне вдосконалення, тому членами ЕГ рекомендовано за Критерій № 2 -
Рівень відповідності В.

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

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

Правила прийому на навчання 2020 року до ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю ОП «Акторське мистецтво
драматичного театру та кіно» ОС бакалавр висвітлено на офіційному сайті університету
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/. Вони є чіткими та зрозумілими, не містять
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дискримінаційних положень та є доступними для абітурієнтів. На сайті університету також розміщено програму
творчого конкурсу спеціальності 026 «Сценічне мистецтво «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно»
https://admission.lnu.edu.ua/applicants/creative-competitions-2/. На сайті факультету культури і мистецтв
https://kultart.lnu.edu.ua/ міститься уся необхідна інформація, щодо ОП «Акторське мистецтво драматичного театру
та кіно». Також позитивним моментом є те, що, факультет щомісяця проводить день відкритих дверей для
абітурієнтів та дистанційні консультації в період карантину https://kultart.lnu.edu.ua/news/dystantsiyni-konsul-tatsii-
dlia-abituriientiv.

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

У правилах прийому ЛНУ імені Івана Франка https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/, зокрема в
Додатку 2 «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості вищої освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів) https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-
02.pdf до переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості вищої освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів) на спеціальність 026 «Сценічне мистецтво» на ОП «Акторське мистецтво
драматичного театру та кіно» (ОС бакалавр) включено: 1) Українська мова та література; 2) Історія України або
іноземна мова; 3) Творчий конкурс. При укладанні програми творчого конкурсу враховано особливість ОП.
Програма творчого конкурсу має найвищу вагу у порівнянні з конкурсними предметами (0,5)
https://admission.lnu.edu.ua/applicants/creative-competitions-2/, та передбачає: – художнє виконання літературних
творів: уривку з прозового твору тривалістю до 3 хвилин за вибором абітурієнта (вірша, байки, монологу з п'єси); –
перевірку музично-ритмічних даних: виконання народної пісні, народного танцю; етюду на психофізичну дію без
слів (за вибором абітурієнта). Шкала і параметри оцінювання творчого конкурсу є чіткими та зрозумілими. З
програмовими вимогами творчого випробування абітурієнти можуть ознайомитися в приймальній комісії або на
сайті університету. Вимоги до творчого конкурсу для вступників ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та
кіно» ОС бакалавр оновлюються щорічно.

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

Під час зустрічі зі здобувачами членами ЕГ було з'ясовано, що студентам є відомим та зрозумілим механізм
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти. ЛНУ імені Івана Франка має низку документів,
якими Університет регулює питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема: -
Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка (введено в дію наказом Ректора № 0-65 від
21.06.2018 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf - Тимчасове
положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (затверджене Ректором 27.01.2016 р.) http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf - Проект положення про визнання та перезарахування
результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка (затверджено Ректором ЛНУ 20.06. 2019 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf - Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка (введено в дію наказом
Ректора № 0-194 від 30.12.2016 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf -
Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших ЗВО у Львівський національний
університет імені Івана Франка (затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного
університету імені Івана Франка (протокол № 37 від 9.12.2019р.) https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf Усі документи розміщено на офіційному сайті
Університету. Прикладом визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є здобувачка вищої освіти
Пришляк В., яка перевелась в 2018 році на другий курс (4 семестр) першого (бакалаврського) рівня ОП з Харківської
державної академії культури, про що свідчить наказ № 882 від 29.03.2018 року «Про переведення (з іншого ВНЗ)»
(копія наказу додається в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ).

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.

ППід час акредитації було з'ясовано, що студенти мають можливість проходити навчання за програмами та
стажування у неформальній освіті. Студентів заохочують до волонтерської діяльності у рамках професійної сфери –
актор драматичного театру і кіно (у вільний від аудиторних занять час), що істотно розширює їхні навички та
вміння. Підсумки таких самостійних волонтерських практик впливають на рішення стипендіальних комісій при
наданні державних стипендій студентам і зараховується їм як додаткові бали (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_stipendy.pdf). З документами, що підтверджують розгалужену студентську творчу
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роботу, як у вітчизняних мистецьких заходах, так і закордонних проектах, було ознайомлено під час АЕ. Вченою
радою університету затверджено «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка
результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (розглянуто та затверджено Вченою радою
Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 79/1 від 30.01.2020 року)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf . В зв'язку з тим, що положення
нещодавно вступило в силу, прикладів визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на даній
ОП не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

В Львівському національному університеті імені Івана Франка розроблено та затверджено низку документів, які
регулюють визнання результатів навчання в інших ЗВО, про дієвість яких свідчать успішні приклади переведення
здобувачів на ОП з інших навчальних закладів. Студентам є відомим та зрозумілим механізм визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти. Напрацьовані механізми перезарахування та визнання результатів
навчання, отриманих в формальній та неформальній освітах. Позитивною практикою є активна участь студентів в
різних вітчизняних та іноземних мистецьких проектах.

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

Рекомендуємо: 1. Продовжити позитивну практику визнання результатів навчання в інших ЗВО та неформальній
освіті. 2. Напрацювати механізм ознайомлення та залучення здобувачів до отримання додаткових компетентностей
у неформальній освіті. 3. Продовжити розвиток можливостей стажування студентів у вітчизняних та іноземних
мистецьких організаціях.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Критерій 3 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

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.

При викладанні дисциплін ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно» використовуються як традиційні
методи навчання, так сучасні та інноваційні. Організацію освітнього процесу в цілому у ЗВО регламентує
«Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І.Франка від 2 липня 2018 року та накази університету.
ЕГ при попередньому аналізі додатків до відомостей самооцінювання (Таблиця 1 та 3), положень та наказів, зробила
висновок, що методи навчання на даній програмі сприяють досягненню у ОП цілей та програмних результатів
навчання. Заплановані online зустрічі підтвердили, що форми та методи навчання і викладання відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Під час бесід всі фокус-групи
опитуваних підтвердили, що освітній процес, здебільшого, відбувається у таких формах, як лекції, індивідуальні та
практичні заняття, контрольні заходи. Враховуючи специфіку ОП, досить логічним є переважання таких форм, як
індивідуальні, лекційні та практичні, на яких застосовуються словесні та наочні методи навчання. Студенти, під час
зустрічей з ЕГ, наголошували, що викладацький склад, особливо той, що відповідає за фахову підготовку,
використовує методи, техніку та методики, що сприяють реалізації творчого задуму, а саме кінцевого творчого
продукту, тобто розкриттю образу, задуму та прагнення до саморозвитку та самовдосконалення. Через невеликі
групи кожен здобувач отримує необхідну увагу викладача. Опитування студентів щодо задоволеності методами
навчання та викладання, проводиться двічі на рік.
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2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Під час он-лайн зустрічі зі здобувачами ЕГ впевнилась, що цілі, зміст, очікувані результати, порядок та критерії
оцінювання по кожній дисципліні доводиться на початку навчального процесу, найчастіше на першому занятті
викладачем з дисципліни. На офіційному сайті університету, розміщена інформація щодо розкладу навчання,
робочих програм курсів, силабусів з освітніх компонентів ОП та ін. Силабус також містить в собі процедури та
принципи оцінювання, політику (включно з академічною доброчесністю), зміст курсу, календар виконання а також
цілі що ставить викладач перед дисципліною.

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

Аналізуючи специфіку конкретної ОП, експерти зафіксували наявність практики поєднання навчання і досліджень
під час реалізації ОП «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» відповідно до рівня вищої освіти,
спеціальності та цілей освітньої програми. Окремі курси на даній ОП містять дослідницьку складову. Здобувачі
вищої освіти долучаються і до конференцій, особливо до щорічної Міжнародної наукової студентської театрознавчої
конференції, яка відбувається на базі кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка.
Під час опанування фахових дисциплін студенти мають у розпорядженні наукові доробки викладачів кафедри
Б.Козак, М. Гарбузюк, С. Максименко та ін. Здобувачі вищої освіти зазначили, що найчастіше обирають теми
курсових робіт, пов’язані з їх безпосередньою практичною діяльністю. Науково педагогічні працівники зазначили,
що під час викладання таких лекційних курсів, як «Історія зарубіжного театру», «Історія Українського театру»,
«Історія кіномистецтва» та ін., пропонується обрати дослідницькі теми за схожими напрямками. ЕГ зазначила, що
участь студентів у таких заходах, як студентські конференції є де факто обов’язковою, і тому рекомендувала більш
ретельно та активно підійти до питання впровадження в освітній процес науково-дослідної діяльності.

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

Експерти пересвідчилися в тому, що дійсно педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники оновлюють зміст
освітніх компонентів ОП на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Оновлюються курси
переважно з точки зору методів викладання та матеріалів для підготовки. Завдячуючи міжнародній співпраці,
викладачі мають можливості для кращого розуміння динаміки розвитку у власній галузі, тож і необхідних змін для
підготовки конкурентних здобувачів вищої освіти. ЕГ було встановлено, що науково-педагогічні працівники мають
тісні творчі зв'язки з закладами ВО Польщі, Чехії та ін. Відбувається постійний обмін досвідом. Кафедрою
театрознавства та акторської майстерності друкуються нові книги, переклади відомих театральних діячів,
монографії викладачів. Важливу роль відіграє журнал «Просценіум», що видається на факультеті культури і
мистецтв. Дане видання має актуальні статті з проблем сучасного та театрального життя України та зарубіжжя.

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

Гарант ОП зазначила що викладачі мають можливість проходити стажування в університетах міста Вроцлав, Краків
(Ягелонський університет), Варшава. Студенти-випускники даної ОП під час зустрічі з ЕГ підкреслили, що вважають
досвід семестрового навчання за кордоном дуже дієвим, цікавим та таким, що вплинув на подальшу практичну
роботу за фахом. Студенти постійно відмічали, що мають змогу творчого спілкування як з різними університетами
України, так і з закордонними навчальними закладами. Зокрема випускники наголошували, що вважають
отримання досвіду міжнародної співпраці необхідною складовою творчого навчання. На офіційному сайті ЗВО
розміщена сторінка про інтернаціоналізацію https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/reg_dep-intrels.pdf
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес дозволяє своєчасно отримати доступну та зрозумілу
інформацію. Методи навчання сприяють досягненню у ОП цілей та високих програмних результатів навчання.
Контрольні заходи часто відбуваються у публічній формі за присутності викладачів ОП, керівництва навчального
закладу та роботодавців, що сприяє покращенню навчання і викладання у межах ОП. Також ЕГ відмічено активний
розвиток міжнародної співпраці ЗВО, участь здобувачів вищої освіти в фахових обмінах з іноземними
університетами.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Основна діяльність здобувачів вищої освіти направлена на практичну підготовку акторів театру та кіно. Наукова
діяльність носить прикладний характер. Викладачі ОП аргументують даний пріоритет наявністю ОП
«Театрознавство» та участю слухачів ОП у Міжнародній науковій студентській театрознавчий конференції що
проходить на базі кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка. Разом з тим ЕГ зазначила,
що участь студентів у таких заходах є де факто обов’язковою, і тому рекомендувала більш ретельно та активно
підійти до питання впровадження в освітній процес науково-дослідної діяльності. Експертами на фінальній зустрічі
також рекомендовано у контексті Критерію 4 розвивати можливості платформи Moodle, яка використовується у
ЗВО, наприклад, для створення на її основі електронних курсів, що є гарним доповненням до класичної
університетської аудиторної освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Критерій 4 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

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.

Здобувачі ВО ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно» під час інтерв’ювання наголошували, що
критерії оцінювання та контрольні заходи є відповідними до завдань та мети. Необхідна інформація стає відомою
ще до початку занять, на старостатах або оприлюднюється безпосередньо на першому занятті викладачем. Також
необхідна інформація міститься у силабусах. Форми контрольних заходів регламентуються положенням:
«Положення про організацію освітнього процесу» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf (пункти 7-9). Зі слів здобувачів ВО стало відомо, що зміст робочих програм навчальних
дисциплін є постійно доступним на офіційному сайті навчального закладу, а також на кафедрі, яка має достатню
кількість інформації про кожну дисципліну. Експерти відзначили, що для перевірки якості навчального процесу
використовується віртуальне навчальне середовище Moodle.

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

Форми атестації відповідають меті та завданням ОП. Затвердженого стандарту на даний момент немає, але форми
атестації відповідають проекту стандарту від Міністерства освіти і науки від 2017 року. Зі слів гаранта та під час
зустрічей з викладачами ОП стало відомо, що професійні компетенції формуються під час засвоєння теоретичних та
практичних дисциплін циклу професійної підготовки.

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.

Робоча програма навчальної дисципліни та силабус окреслюють рівень знань та систему оцінювання за видами робіт
при поточному контролі. Під час співбесіди зі здобувачами та випускниками ОП стало відомо, що система
накопичення балів за участь у творчій роботі досить ефективна, в той час як жоден з опитаних студентів та
випускників не зазначив, яка саме наукова робота сприяла отриманню додаткових балів та покращенню результатів
навчання. Процедура проведення контрольних заходів, порядок оскарження http://www.lnu.edu.ua/about/university-

Сторінка 11



today-and-tomorrow/documents/education-process/ , положення про екзаменаційну комісію
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf, знаходиться на офіційному сайті
університету. Здобувачі ВО під час закритої зустрічі зазначили, що знають про можливість оскарження оцінки та її
порядок. На запитання ЕГ щодо конкретних конфліктних ситуацій здобувачі ВО не пригадали випадків на даній
ОП, аргументуючи наявною можливістю складати іспити публічно. Дану ситуацію підтверджує як викладацький
склад, так і роботодавці, що часто присутні на іспитах з фахових дисциплін. Здобувачі зазначили, що в ЛНУ працює
комісія з питань етики та професійної діяльності https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/, але
потреби у зверненні до даного підрозділу не було. Студенти проявили обізнаність у процедурі оскарження
результатів підсумкового оцінювання, але пригадати таких випадків не змогли.

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.

Основними документами за даним підкритерієм є: Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf; Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ЕГ у
процесі спілкування з різними фокус-групами виявила, що академічна доброчесність є пріоритетною для написання
письмових робіт. Вибір напрямку або теми роботи ретельно обговорюється на засіданнях кафедр. На даний момент
не існує чіткої процедури документального підтвердження результатів проходження роботи на програмах
запобігання плагіату, оскільки на ОП ця процедура тільки впроваджується, але є в наявності все необхідне
забезпечення. Для здобувачів вищої освіти проводяться дні (тижні) академічної доброчесності; проводиться
ознайомлення учасників освітнього процесу з відповідним положенням; розробляються методичні матеріали з чітко
визначеними вимогами щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти
з проходження практик тощо) (Методичні рекомендації щодо написання письмових робіт додані в акредитаційній
системі NAQA на запит ЕГ).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильними сторонами та позитивними практиками у контексті Критерію 5, на думку ЕГ є: використання новітніх
технологічних рішень для вирішення сучасних проблем у вищій освіті, такої як платформи Moodle для тестування
здобувачів, що не дає простору для суб’єктивності. Відзначимо також глибоке впровадження культури академічної
доброчесності в політику ЗВО. Також відзначимо, в цілому, зрозумілі і прозорі системи проведення контрольних
заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти. Під час публічного захисту кваліфікаційних іспитів використовується
відеофіксація та залучаються роботодавці та глядачі.

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

Тільки започатковується повноцінна перевірка робіт студентів даної ОП на плагіат. Рекомендуємо продовжити
розвиток перевірки робіт на плагіат за допомогою спеціалізованих програм.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Критерій 5 має загальну відповідність.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Експертною групою було проведено детальний аналіз кваліфікацій науково-педагогічного складу, залученого до
реалізації ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно». Академічна та професійна кваліфікація
викладачів відповідає цілям та програмним результатам навчання ОП. ЕГ ознайомилась з навчально-методичними,
науковими доробками викладачів, творчими навчальними проєктами, відзнаками професійних досягнень
викладачів, які засвідчують високий рівень професіоналізму та підтверджують академічну та професійну
кваліфікацію. З’ясовано, що викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні. Цінним є
залучення професіоналів-практиків з багаторічним досвідом роботи актором театру та кіно. Зокрема до освітнього
процесу долучені народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка академік НАМ України
професор Богдан Козак; народні й заслужені артисти та заслужені діячі мистецтв України, що працюють на посадах
професорів та доцентів (Олена Баша, Галина Воловецька та ін.); кандидати мистецтвознавства, доценти Галина
Когут, Мирослава Циганик. На ОП викладає і молоде покоління викладачів, зокрема аспірантка Київського
національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого Ірина Патрон, випускниця Львівського
національного університету ім. І. Франка Софія Роса-Лаврентій та ін. Керівники груп ОП «Акторське мистецтво
драматичного театру та кіно» – провідні актори львівських театрів. У межах ОП створено сприятливі умови для
опанування здобувачами освіти необхідних програмних результатів навчання, які заявлено в ОП.

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

Конкурсний добір НПП регулюється «Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка», введеним в дію
наказом ректора № 0-126 від 16.11.2018 р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf
Для конкурсного добору створюються конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності поданих
претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, зокрема
вимог конкурсу. Претендентами на посади доцента, старшого викладача кафедри проводяться відкриті лекції в
присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Після обговорення їх професійної кваліфікації та
педагогічної підготовки підсумовуються всі докази професіоналізму та відповідної кваліфікації. Висновки
обговорення передаються на розгляд конкурсної комісії факультету. При доборі враховуються наявність
відповідного наукового рівня, навчально-методичної літератури та сертифікатів тренінгів та стажування. Науково-
педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на ОП на
онлайн зустрічі підтвердили, що процедури конкурсного відбору є прозорими. З метою підвищення мотивації
працівників та стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти і науки, в Університеті діє
Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників (введене в дію наказом ректора № 0-60 від 16.05.2017 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf Визначення рейтингів працівників сприяє активізації навчально-
методичної, наукової активності викладачів, систематичному проходженню стажування НПП, формуванню якісного
науково-педагогічного штату. Інформація щодо рейтингування викладачів враховується під час їх участі в конкурсі
на заміщення вакантних посад, атестації наукових працівників, прийняття рішення щодо продовження трудових
відносин. Викладачі кафедри театрознавства та акторської майстерності на он-лайн зустрічі підтвердили врахування
рейтингу викладачів при проведенні конкурсного відбору.

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

ЛНУ імені Івана Франка активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП.
Унікальна освітня модель підготовки фахівців за ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно» ОС
бакалавр в ЛНУ імені Івана Франка побудована як навчально-виробничий комплекс. Щороку певний театр набирає
курс. Університетом укладені угоди про співпрацю з провідними театрами Львова: - Національним академічним
українським драматичний театром імені Марії Заньковецької (2017 р.); - Львівським академічним театром ім. Л.
Курбаса (1.09.2019 р.); - Львівським академічним обласним театром ляльок (30.08.2018 р); - Першим українським
академічним театром для дітей та юнацтва (30.08.2018 р); - Львівським академічним театром естрадних мініатюр «І
люди, і ляльки» (30.08.2018 р) та ін. (угоди про співпрацю подано в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ).
Заняття з дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, всі види практик, контрольні заходи,
кваліфікаційні екзамени проходять в стінах театрів. Тому роботодавці безпосередньо залучені до організації
освітнього процесу, зокрема: беруть участь в аудиторних заняттях на ОП; забезпечують керівництво практикою та
сприяють забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та переддипломної практики студентів ЛНУ ім. І.
Франка; забезпечують показ студентських курсових, кваліфікаційних (дипломних) робіт (вистав); беруть участь у
працевлаштуванні студентів, долучаються до обговорення та вдосконалення ОП. На зустрічі ЕГ з роботодавцями
були присутні: Юрій Мисак, худ.кер.-директор Першого академічного театру для дітей та юнацтва; Олександра
Шутова – завідувачка літературної частини Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса; Ростислав
Держипільський – худ.керівник-директор Івано-Франківського національного театру ім. І. Франка; Ольга
Пужаковська – худ. керівниця-директор Львівського академічного театру ім. Лесі Українки, Андрій Мацяк –
художній керівник-директор Національного академічного театру ім. М. Заньковецької, Галина Риба – ГО «Вільний
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театр ОКО» (художній керівник та акторка). Роботодавці підтвердили їх активне залучення факультетом культури і
мистецтв до організації та реалізації освітнього процесу.

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

ЛНУ імені Івана Франка залучає до аудиторних занять на ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно»
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Зокрема на погодинну оплату праці на
посаду асистента кафедри театрознавства та акторської майстерності запрошено: Швидко В. М. – начальника
відділу театральних проектів в ЛАДТ ім. Л. Українки (Наказ № 3237 від 30.08.2019 р.); Чабана Ю. В. – завідувача
навчального телецентру ЛНУ (Наказ № 3237 від 30.08.2019 р.); Кулай М. Т - артиста драми II категорії НАУД театр
ім. М . Заньковецької (Наказ № 3237 від 30.08.2019 р.); Валько Р. М. – режисера-постановщика Львівського
національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької (Наказ № 3237 від 30.08.2019 р.);
Понзеля М. М. – актора Львівського академічного драматичного театру імені Л.Українки (Наказ № 3362 від
3.09.2019 р.); Банька М. В. – актора театру ім. Леся Курбаса (Наказ № 839 від 25.02.2020 р.) (накази про зарахування
подано в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ). Традиційними на факультеті культури і мистецтв є «Зустрічі
на Валовій» з провідними акторами, художніми керівниками театрів та ін. Зокрема було організовано зустрічі
здобувачів вищої освіти з: - Художнім керівником Національного академічного театру ім. М. Заньковецької проф.
Федором Стригуном (вул. Валова, 18, ауд.39, 24 квітня 2017 р.) https://kultart.lnu.edu.ua/news/zaproshujemo-
naperehlyad-muzychnoho-filmu-natalka-poltavka-ta-tvorchu-zustrich-z-aktoramy-vykonavtsyamy-holovnyh-rolej -
Художнім керівник-директором Національного академічного російського драматичного театру ім. Лесі Українки,
проф. Михайлом Резніковичем та завідувачем літературної частини цього театру Борисом Куріциним (вул. Валова,
18, ауд. ім. А. Кос-Анатольського, 15.11. 2017р.). https://kultart.lnu.edu.ua/news/myttjevosti-zustrichi-z-myhajlom-
reznikovychem - Народним артистом України, провідним актором Національного академічного театру. М.
Заньковецької Янушом Юхницьким (2018 р.); - Народним артистом України, актором Національного академічного
українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Святославом Максимчуком (вул. Валова, 18, ауд. ім. А.
Кос-Анатольського, 21.03.2019 р.) Зустрічі ЕГ зі стейкхолдерами підтвердили ефективність процесу залучення до
освітнього процесу за ОП «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно» професіоналів-практиків, експертів
галузі, представників роботодавців. Зокрема випускники та роботодавці ОП підтвердили достовірність та
ефективність таких процесів, адже 90 % акторів театрів Львова – випускники ЛНУ імені Івана Франка, які успішно
проходять конкурсний відбір на заміщення вакантних посад. На думку ЕГ існує брак професіоналів-практиків в
теле- та радіо сферах.

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

Наказом ректора №0-29 від 29.03.2018 р. введено в дію "Положення про порядок реалізації міжнародних проектів,
грантів та договорів у Львівському національному університеті імені Івана Франка" https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf. У ЗВО функціонує Західноукраїнський дослідницький центр з
європейських студій – Центр досконалості імені Жана Моне (Положенням, введеним в дію наказом ректора №0-39
від 06.03.2019 р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf). Центр організовує і
проводить наукові конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, гостьові лекції, тренінги й інші заходи, а також
бере участь в аналогічних заходах, які ініціюються іншими освітніми та науковими установами в Україні та поза її
межами, бере участь у вітчизняних і міжнародних проектах та програмах; сприяє формуванню
висококваліфікованого науково-педагогічного, наукового персоналу з належними знаннями та компетентностями у
сфері європейських студій тощо. Науково-педагогічні працівники факультету культури і мистецтв активно
долучаються до організованих в ЛНУ імені Івана Франка курсів для вдосконалення професійної майстерності
викладачів, зокрема: - комп’ютерних курсів https://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy , які формують вміння
роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi https://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti; - курсів з вивчення іноземних
мов, які створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій
https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources . Підвищенню рівню професійної
майстерності НПП, що забезпечують реалізацію ОП сприяє стажування у вітчизняних закордонних ЗВО. Упродовж
2017-2019 рр. низка викладачів ОП пройшла стажування у ЗВО та науково-дослідних інститутах України та за
кордоном: Когут Г. В. у Мetropolitan museum of art. Department of textile conservation (2017 р.) та брала участь у CAA-
Getty International program (2019 р.); Циганик М. І. у КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (2019
р); Максименко С. М. у Львівській національній академії мистецтв (2019 р.); Лаврентій Р.Я. в Інституті
українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України (2018 р.); Патрон І. В. в Інституті народознавства НАН України
(2017 р.); Роса-Лаврентій С. в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (2017 р.) . В ЗВО щорічно
розробляється план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського національного
університету імені Івана Франка та відслідковується та фіксується виконання плану підвищення кваліфікації
(виконання плану підвищення кваліфікації подано в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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Львівський національний університет імені Івана Франка стимулює розвиток викладацької майстерності. Порядок
підтримки і нагородження викладачів, що активно займаються науковою роботою регулюється "Положенням про
преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки" (нова редакція) (Введено в дію
наказом ректора № 0-11 від 7.02.2020 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf
Преміюванням охоплено викладачів, які у запланований термін захистили дисертації, є авторами монографій,
статей у наукових журналах, що мають імпакт-фактор, власниками патентів на винаходи. Положення про
оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (введене в
дію наказом ректора № 0-60 від 16.05.2017 р.) передбачає врахування результатів оцінки роботи НПП для
матеріального і морального заохочення працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf. Кошти мотиваційного фонду спрямовуються на видання наукової,
навчальної, навчально-методичної літератури, організацію конференцій та інших науково-освітніх заходів, що
стимулюють розвиток викладацької майстерності НПП (Положення про мотиваційний фонд Львівського
національного університету імені Івана Франка (введеним в дію наказом ректора № 0-31 від 12.03.2019 р.
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Підтвердженням преміювання НПП є
наказ № 1725 від 13.05. 2019 року про надання премії працівникам факультету культури і мистецтв. (Додаток 3)
Моральне заохочення викладачів здійснюється через нагородження грамотами за сумлінну педагогічну діяльність,
активну громадську роботу та з нагоди ювілею (Накази № 4866 та 4867 від 28.11. 2019 р.) (накази про відзнаку
подано в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ). На зустрічі ЕГ НПП підтвердили, що стажування викладачів у
ЗВО та науково-дослідних інститутах, творчі обміни та реалізація спільних творчих проєктів за кордоном
відбувається зі збереженням заробітної плати, що мотивує викладачів до підвищення рівня професійної
майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Позитивною практикою є те, що роботодавець бере безпосередню участь в аудиторних заняттях на ОП, забезпечує
виконання розкладу навчально-репетиційного процесу та показу студентських вистав. ЛНУ ім. І. Франка стимулює
професійний розвиток НПП, забезпечує можливість стажування та мотиваційне матеріальне та моральне
заохочення.

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

Рекомендуємо розглянути можливості більшого залучення викладачів-практиків з досвідом роботи на радіо та
телебаченні. Продовжити плідну співпрацю з роботодавцями в формуванні компонентів ОП та наданні
можливостей студентам проходити практику та частину аудиторних занять на базах театрів м.Львів. Розглянути
можливість проходження практики в кіно, теле- та радіо структурах. Надалі співпрацювати з іноземними
програмами, які надають можливості стажування та розвитку НПП ЛНУ ім.І.Франка.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Критерій 6 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ЕГ групою встановлено задовільний рівень освітнього середовища. Для забезпечення освітнього процесу на ОП
використовуються різноманітні за функціональним призначенням аудиторії (для репетицій, теоретичних групових
занять, індивідуальних занять), актова зала на 98 місць, що є позитивним для набуття всього спектру
компетентностей за даною ОП. Належним є аудіо-візуальне забезпечення. На факультеті є аудиторії для проведення
занять з ІКТ. Бібліотека ЗВО, яка має довготривалу історію, володіє не лише потужним бібліотечним фондом, але й
потенціалом для використання приміщень читальної зали як концертного майданчика з метою просвітництва.
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(https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en/). Для детального ознайомлення з бібліотекою, ЕГ було надано посилання
на он-лайн екскурсію (https://www.facebook.com/librarylnu/videos/312169713090032/?
fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAuzAF3slPSHq06j5GzM48cPYdcnBuIU0uXwnv_iAW5B4xPAzDLKKna7Sx7Y0Tf
P7XAPZD2_AIFbA2CegVYHMP3PoKqBKuyVVT7ZpaX1wx9lhMA0usWQtIcTv1Cmn9L8JhNfFVnF4Yai-
ZOHVyYxBKSmU4fSs2LEznHI097fb9wKwyaSH593m3LaPxOfRrPJx_ovFN7TP4Kx85gTzbRT30xk8Y4X4x0I-
5vGLjWupF7vFtPDpm00ersRAJe0KbOduD-gJDzKWOpbx-R3Y2iG-
vHlB35XIVg2ryU86AUuduF2emhrNDAgO60X2ILnSWlnvY6LzYPavn8BqsKS7Ix0R9PT64B2e10_PPvGiNV2ZDezAiDWRZ
aaTvZM_ycnuYKsQZ7_uRTZutoBEDW5ICYeSsOlQZ6RNSCkwKK8LH_V4tX9w&__tn__=K-R) Потребуючі забезпечені
гуртожитком. Приміщення, де здійснюється навчання за ОП, є історичною будівлею, яка частково вже
відремонтована (нова система опалення, ремонт у вбиральнях, оновлення системи пожежної безпеки, концертної та
репетиційної зали) та продовжує поступово модернізуватися. Під час експертизи було встановлено, що в основному,
для практичних занять , на основі угод, використовуються приміщення мистецьких закладів Львова. ОП
забезпечена навчально-методичним комплексом: освітньо-професійна програма; навчальні плани; робочі
програми; програми з усіх видів практичної підготовки.

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.

Ретельне вивчення сайту Університету та факультету засвідчило дотримання максимальної прозорості у веденні
документації. Під час он-лайн зустрічей зі стейкґолдерами, ними було підтверджено, що у корпусах є безоплатний
для всіх WiFi, який працює на достатній швидкості для забезпечення освітнього процесу та самостійної роботи
студентів. Загалом, у ЗВО ефективно працює електронна система Moodle для забезпечення якості освіти та для
інформаційної обізнаності студентів.

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.

ЕГ встановлено, що освітнє середовище за даною ОП є дієвою системою академічних цінностей, соціальної
взаємоповаги, суб’єктної зацікавленості усіх стейкґолдерів. За потреби здобувачам надає допомогу Психологічна
служба Університету, яка опікується розв’язанням загальних соціальних та індивідуальних проблем, які можуть
виникнути в особи. При спілкуванні з керівником Психологічної служби було підтверджено постійне проведення
тренінгів та індивідуальних робіт для психологічної підтримки здобувачів вищої освіти. ЗВО підтримує
ініціативність студентів та їх проекти відповідно до ОП. Під час зустрічей з групами стейкґолдерів було
підтверджено, що вони мають вільний доступ до менеджменту ЗВО, який належним чином реагує на запити та
пропозиції здобувачів вищої освіти.

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

ЗВО володіє дієвою системою всіх зазначених видів підтримки. Інформація на офіційному сайті Університету
постійно оновлюється. На факультеті діє чітка взаємодія деканату – кафедри – академічної групи в організації
навчання і викладання. У зв’язку з невеликою кількістю студентів на ОП викладач-куратор вповні надає освітню
підтримку кожному та налагоджує індивідуальну комунікацію, що підтверджено студентами під час бесід. Активно
задіяні сторінки в соціальних мережах, наповнення сайту факультету контролює декан факультету. Високо
оцінюється робота Психологічної служби Університету, яка працює на випередження виникнення конфліктних
ситуацій, проводить тренінгову роботу з кураторами для поліпшення комунікації між здобувачами ВО та НПП.
Задоволеність здобувачів вищої освіти підтверджено результатами анкетуванням, що були надані на запит
експертної групи відділом моніторингу якості освіти (опитування додано в акредитаційній системі NAQA на запит
ЕГ) . Під час он-лайн зустрічі зі студентським самоврядуванням ЕГ впевнилась, що студентська профспілка та
студентське самоврядування ініціює організацію студентських просторів на факультеті, святкових заходів та
мистецьких подій для студентів. За ініціативи студентського уряду факультету створено «Скриньку ідей», де кожен
із здобувачів вищої освіти може залишити анонімно свої побажання, пропозиції, творчі ідеї. Щомісячно
заступником декана з виховної роботи організовуються «Зустрічі на Валовій», де запрошуються на зустрічі-бесіди
провідні спеціалісти медичних, психологічних, мистецьких галузей.

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

На даній ОП не навчаються особи з особливими потребами, але ЗВО має можливості для забезпечення ефективного
навчання таких осіб та створив умови для проживання в гуртожитках (по вул. Пасічна,62, вул. Медової Печери, 39,
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вул. Медової Печери, 39а, вул. Пасічна,62б, вул. Плужника, 2, вул. Герцена,7.). З метою забезпечення доступності
будівель (навчальних корпусів) ЛНУ імені Івана Франка для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення вони обладнані пандусами (головний корпус Університету по вул. Університетська,1, в якому
здійснюється забезпечення освітнього процесу більшості ліцензованих спеціальностей; навчальні корпуси по вул.
Грушевського, 4, вул. Дорошенка, 33, вул. Туган-Барановського, 7, вул. Медової Печери, 53); спеціально
обладнаними ліфтами (навчальні корпуси по вул. Університетська, 1, вул. Січових стрільців, 14, вул. Коперника,3).
Вказані корпуси та гуртожитки обладнані також спеціально обладнаними сходовими клітками (сходами), дверними
прорізами.

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.

На сайті Університету оприлюднено Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яке регулює вирішення конфліктних
ситуацій. У Положенні міститься чітка інформація щодо дій пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та/або корупцією тощо. Для запобігання цим явищам працює телефон гарячої лінії на сайті
Університету. Університет і факультет протягом останнього року провели низку заходів з метою запобігання та
протидії дискримінації, сексуальним домаганням (тренінги від Психологічної служби, обговорення на рівні ОСС.
Здобувачі, що навчаються на даній ОП, підтверджують дієвість і зрозумілість політики ЗВО щодо вирішення
конфліктних ситуацій. З огляду на специфіку реалізації ОП (високий процент командної роботи в академічній групі,
необхідність постійної комунікації між її членами; неформалізовані відносини між викладачем і здобувачем вищої
освіти) на кафедрі театрознавства та акторської майстерності вироблена гнучка система врегулювання конфліктних
ситуацій – по своїй суті глибоко студентоцентрична і людиноцентрична, що підтверджено здобувачами вищої освіти
під час он-лайн зустрічей.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Наявність потужної бібліотеки. Позитивною практикою по забезпеченню матеріальних ресурсів є те, що навчання
на ОП побудоване як навчально-виробничий комплекс, який на основі угод ЛНУ ім.І. Франка з театрами Львова
забезпечує можливість користування студентами матеріально-технічною базою театральних закладів Львова.
Ефективність використання концертно-репетиційних приміщень для забезпечення ОП. Створення умов у ЗВО для
забезпечення освіти особам з особливими потребами. Чітка політика щодо запобігання корупції, дискримінації та
запобігання конфліктних ситуацій (надано положення про комісію з питань етики, про заходи, які були проведені
для поширення інформації щодо зазначених питань). На ОП та факультеті діє чітка взаємодія деканату – кафедри –
академічної групи в організації навчання і викладання, що дозволяє уникнути конфліктних ситуацій.

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

Рекомендуємо продовжити матеріальне та технічне оновлення матеріальної бази. Факультет культури і мистецтв
розташований в будівлі, яка є пам’яткою архітектури, що суттєво ускладнює ремонтні роботи. Хоча й можна
помітити яскраві приклади проведеного ремонту. Потребує оновлення та перегляду навчально-методичне
забезпечення ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Критерій 7 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими і знаходяться на стадії поступового усунення.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

В Університеті діє Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (наказ ректора № 628 від
25.02.2019 р.) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), яке передбачає
визначення та конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти; розроблення та впровадження в освітній
процес нормативних документів з питань якості освіти; здійснення моніторингу ресурсів забезпечення освітнього
процесу Університету; проведення аналізу стану інформаційної системи щодо її ефективності для управління
освітнім процесом; моніторинг забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації; систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників; розробка
рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності. Структурним підрозділом Центру забезпечення якості
освіти є Відділ ліцензування та акредитації, функції якого охоплюють перегляд освітніх програм підготовки фахівців
за спеціальностями на відповідність Ліцензійним умовам; моніторинг юридичного, навчально-методичного,
кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до
Ліцензійних умов та державних вимог з акредитації; контроль за процесами ліцензування та акредитації; участь у
розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази. Експертною
групою підтверджено реальне залучення НПП і здобувачів СВО до усіх вказаних процедур (зокрема, було
представлено витяги з протоколів № 3/185 засідання кафедри театрознавства та акторської майстерності від 24.10.
2019 р., № 4/186 від 28.11. 2019 р.). На основі їх побажань були внесені зміни до навчального плану (протокол
№6/188 засідання кафедри театрознавства та акторської майстерності від 12.12.2019 р.) (витяги долучені в
акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ).

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

У ЗВО діє Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу, затверджене рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол №34/4 від 25.04.2017 р.) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).
Положення передбачає незалежне систематичне опитування студентів і викладачів щодо якості освітнього процесу з
метою формування на цій основі рекомендації щодо покращення якості організації освітнього процесу. Об’єктами
моніторингу постають навчальні плани, якість занять, стан організації практик, стан матеріальної бази. Моніторинг
здійснюють фахівці Центру моніторингу. Серед студентів він проводиться двічі на рік в кінці навчального семестру
за кожною дисципліною в он-лайн режимі. Центр моніторингу надав ЕГ результати своїх опитувань, які засвідчують
високий рівень оцінки здобувачами ОП якості освітнього процесу. Здобувачів залучали до питань перегляду ОП у
жовтні 2019 р. (витяг з протоколу № 3/185 засідання кафедри театрознавства та акторської майстерності від 24.10.
2019 р.). В лютому 2020 року було проведене нове опитування здобувачів на ОП, але кафедрою, в зв'язку з
введенням карантинних заходів, оброблено і враховано, ще не було.

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

Рішенням Вченої ради ЛНУ імені Івана Франка (протокол №34/4 від 25.04.2017 р.). затверджено Положенням про
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу, яким
регулюється моніторинг стейкґолдерів. Опитування роботодавців щодо якості освіти у випускників здійснювалося
один раз на рік у зручні для роботодавців формі. Зміст та форму опитування затверджує Вчена рада факультету
культури і мистецтв на основі типових Анкет/ Опитувань, розроблених Центром моніторингу. В кінці квітня
Центром моніторінгу були розроблені і викладені на сайт ЗВО анкети опитування за допомогою Google форм
(https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/). Членами ЕГ було
підтверджено дієву співпрацю з роботодавцями щодо роботи над удосконаленням компонентів ОП. Зокрема, у
протоколі № 4/186 від 28.11. 2019 р. засідання кафедри театрознавства та акторської майстерності зафіксовано
розгляд відгуків на ОП від роботодавців. Свої відгуки, зауваження і побажання висловили директор-художній
керівник Першого українського театру для дітей та юнацтва) Мисак Ю.О., директор-художній керівник
академічного міського театру «І люди , і ляльки» Кравчук O.A., директор, художній керівник Національного
драматичного театру імені М. Заньковецької Мацяк А.О. директор-художній керівник Львівського академічного
обласного театру ляльок Мороз У. В. На основі їх побажань були внесені зміни до навчального плану (протокол
№6/188 засідання кафедри театрознавства та акторської майстерності від 12.12.2019 р.). На зустрічі з
роботодавцями, крім представників вище згаданих закладів, були присутні представники ГО «Вільний театр ОКО»
та Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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Згадане вище Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу, передбачає також і моніторинг випускників, що здійснюється у рік закінчення та через
три роки після закінчення навчання з метою відстеження кар’єрного зростання в он-лайн режимі. Опитування
випускників містить питання про перспективи кар’єрного зростання. Значна частина випускників
працевлаштувалися у рамках співпраці з Університетом після проходження практик, стажування або відбору.
Зокрема, згідно Договорам про співпрацю з Львівським академічним молодіжним театром імені Леся Курбаса,
Першим академічним українським театром для дітей та юнацтва, Львівським академічним обласним театром
ляльок, Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької, Львівським
академічним театром естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» здобувачі не лише проходять практику, але й мають
можливість подальшого працевлаштування. В Університеті працює відділ сприяння працевлаштуванню студентів та
випускників, який здійснює аналіз затребуваних професій на ринку праці, інформує студентів та випускників
університету про вакантні місця роботи, організовує та проводить заходи, пов'язані зі сприянням
працевлаштуванню студентів та випускників («дні кар´єри», круглі столи, конференції, ярмарки вакансій, тощо),
налагоджує співпрацю із потенційними роботодавцями, організовує роз'яснювальну роботу серед студентів та
випускників щодо законодавчого регулювання трудових відносин. (https://work.lnu.edu.ua/). Зміст анкет відділу для
р о б о т о д а в ц і в розміщено за посиланнями https://docs.google.com/forms/d/1FAo-
r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?
edit_requested=true Випускова кафедра у повноті володіє інформацією про кар’єрне зростання випускників та
підтримує з ними контакти, що підтвердила зустріч з випускниками ОП.

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

Реалізація вимог Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка,
введеного в дію наказом ректора № 628 від 25.02.2019 р., передбачає комплекс дій Відділу менеджменту якості
освітнього процесу Центру забезпечення якості освіти. До них входить здійснення моніторингу складових систем
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; контроль за щорічним оцінюванням здобувачів вищої освіти,
науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та контроль за оприлюдненням результатів
таких оцінювань; контроль за забезпеченням наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у
тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; моніторинг забезпечення наявності
інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; аналіз забезпечення публічності інформації
про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації кафедрами; моніторинг забезпечення дотримання
академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі щодо
створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
надання відповідних звітів про проведені моніторинги та відповідно пропозиції щодо вдосконалення процесів;
підтримка проведення опитувань (аналізу їх результатів) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм
підготовки, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету, представників
ринку праці з питань якості навчальних програм та підготовленості випускників до професійної діяльності;
систематичне проведення SWOT-аналізу внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Формування політики
внутрішнього забезпечення якості здійснюється згідно Системи індикаторів та ключових заходів системи
внутрішнього забезпечення якості освіти (згідно ESG 2015).

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 ОП є первинною, тому зауваження і пропозиції з попередньої акредитації відсутні.

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

Під час АЕ було виявлено, що в академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, що враховує специфіку даної
ОП, в основі якої найкращі традиції українського театру і виражається в тому, що фахові театрально-практичні
дисципліни опановуються за принципом науково-творчих майстерень, керівниками яких є чинні керівні
працівники львівських театрів, провідні театральні критики, історики театру. Така спрямованість забезпечує
відповідний рівень викладання теоретичних та практичних курсів, проведення практик та показу кваліфікаційної
роботи (вистави). В ЗВО створений Центр моніторингу, який допомагає кафедрам в анкетуванні та опитуваннях
здобувачів і викладачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Слід відзначити позитивну практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії
працевлаштування випускників ОП, постійну залученість роботодавців для забезпечення якості ОП.
Функціонування структурних підрозділів Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка та Центру моніторингу.

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

Рекомендуємо продовжувати вдосконалювати зміст та форми моніторингу якості ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Критерій 8 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у Львівському національному університеті імені І. Франка
регулюються Статутом (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Правилами внутрішнього
розпорядку (http://prima.lnu.edu.ua/docs/office_regulations.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) . Оцінювання роботи викладачів
регулюється Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). Опитування
студентів, викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно Положення про організацію
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Всі документи розміщені на сайті
університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу»
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). Діяльність
Студентського уряду ЛНУ регламентується Положенням про студентське самоврядування Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). У бесідах зі стейкґолдерами було підтверджено дієвість вищезгаданих
Положень.

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.

В процесі бесід з гарантом ОП та групою забезпечення було з’ясовано, що ОП оприлюднено на офіційному сайті ЗВО
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr. Зауваження та пропозиції збираються за допомогою електронної
скриньки, телефону та Google форм, що підтверджено стейкґолдерами та протоколами засідання кафедри, про
врахування таких пропозицій.

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.
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На сайті ЗВО (https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr) оприлюднено ОП, відомості про комплекс навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін. Проте, бажано було б на цьому сайті розширити інформацію про
дану ОП, подати робочі програми, методичні рекомендації, що розкривають зміст навчальних дисциплін. Це дасть
можливість майбутнім вступникам зробити свідомий вибір майбутньої професії, а роботодавцям зрозуміти цілі,
очікувані результати навчання за даною ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО виконує вимоги щодо прозорості та публічності своєї діяльності у повній мірі, інформує стейкґолдерів про
основні аспекти освітнього процесу. Це підтверджується наявністю оприлюдненого на сайті ОП, описів та силабусів
її освітніх компонентів. Позитивним є те, що ОП попередньо обговорюється та динамічно розвивається після
врахування певних зауважень різних стейґолдерів.

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

Варто було б спростити доступ до інформації про ОП на сайті факультету; розширити інформацію про дану ОП,
подати робочі програми, методичні рекомендації, що більше розкривають цілі та зміст навчальних дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Критерій 9 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Витяг з ректорату (Додаток
1).pdf

A9Uw+eqgU35q/2J/MeIn9I4y82V0lZEBoKKlLP8eZ
Ic=

Додаток Навчальний
_план_2019_Актори_Бакалавр

ат (Додаток 2).pdf

vmKdqd1bSPYS0DXOP+TmSs6qgpBwr8oR0TcrOzd
CqTU=

Додаток Преміювання (Додаток 3).pdf 1aecjCBoXT9lHod8KdyoBf9rDNR+pXoec1XfVVnWp
yo=

***

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

Поляновська Людмила Олександрівна

Члени експертної групи

Андрощук Людмила Михайлівна

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Руденко Олександр Федорович
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