
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 9344 Переклад (німецька мова)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 9344

Назва ОП Переклад (німецька мова)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) 035.04 германські мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Діденко Ірина Олексіївна, Плетенецька Юлія Миколаївна, Бойко
Ольга Олексіївна, Скиба Катерина Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 21.04.2020 р. – 23.04.2020 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-deu-
trans.pdf

Програма візиту експертної групи https://lingua.lnu.edu.ua/news/prohrama-onlayn-vizytu-ekspertnoi-
hrupy-pid-chas-provedennia-akredytatsiynoi-ekspertyzy-osvitnikh-
prohram-pereklad-anhliys-ka-mova-za-spravoiu-446-as-20-ta-pereklad-
nimets-ka-mova-za-spravoiu-447-as-2

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

Додаткова інформація щодо ОП розміщена у пункті 5. Інші спостереження. ОП “Переклад (німецька мова)” (ID у
ЄДЕБО 9344) розроблено кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу у 2016 році. Термін навч. за ОП - 4
роки. ОП та процес її реалізації у ЗВО справляє позитивне враження. ОП має чітко сформульовані цілі, що
відповідають місії та стратегії ЗВО. Стейкхолдери залучаються до формування цілей, ПРН та змісту ОП. Цілі ОП та
ПРН відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку послуг перекладу, спрямовані на підготовку
конкурентоспроможного фахівця галузі перекладу, а ПРН дозволяють досягти поставлених цілей та відповідають
вимогам НРК для бакалаврського рівня. Обсяг ОП відповідає встановленим законодавством нормам - 240 кредитів
ЄКТС. На вивчення дисциплін вільного вибору студентів відведено 60 кредитів (тобто 25% від заг. обсягу ОП).
Здобувачі реалізують право вільного вибору ОК згідно процедур, прописаних у положеннях ЗВО. Зміст ОП має чітку
структуру; ОК, включені до ОП, становлять логічну взаємопов’язану систему та забезпечують досягнення цілей і
ПРН. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності та спеціалізації. Структура ОП надає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії. ОП передбачає педагогічну та перекладацьку практики, які
дозволяють здобути фахововажливі компетентності. Перешкод для доступу до ОП немає. Правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, є чіткими та зрозумілими. Навчання і викладання за ОП
відбувається із дотриманням вимог студентоцентрованого підходу та принципів академічної свободи. Під час
реалізації ОП поєднуються навчання і дослідження у галузі філології. Форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів є зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем ПРН ОП. У ЗВО
розроблено документи, що регламентують процедури дотримання академічної доброчесності. НПП, які
забезпечують ОП, є висококваліфікованими, регулярно підвищують свою профмайстерність, представляють наукові
доробки на вітчизняному та міжнародному наукових просторах. Процедури конкурсного добору НПП є прозорими
та водночас вимогливими з погляду перевірки професійності і кваліфікації претендентів на посади. ЗВО активно
залучає стейкхолдерів та професіоналів практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Освітнє
середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів та дає можливість задовольнити їхні потреби й інтереси.
Здобувачі і викладачі мають безоплатний та безперешкодний доступ до інфраструктури. У ЗВО налагоджена
система консультаційної, організаційної, соціальної, освітньої та інформативної підтримки. Права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу регламентовано документами ЗВО, які знаходяться у вільному доступі. ЗВО виконує
вимоги щодо прозорості та публічності своєї діяльності та інформує стейкхолдерів про основні аспекти освітнього
процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

К. 1 ● Доцільність ОП та її відповідність запитам ринку та регіону ● Узгодженість цілей ОП зі стратегією та місією
ЗВО. ● Залучення різних категорій стейкголдерів до формування цілей, ПРН, оновлення змісту ОП. ● Використання
вітчизняного та зарубіжного досвіду для формулювання цілей, ПРН та ОК ОП. ● Відповідність ПРН ОП вимогам
НРК для кваліфікаційного рівня бакалавр. К. 2 ● Відповідність обсягу ОП та обсягу ОК вільного вибору нормам
законодавства. ● Обсяг ОП та окремих ОК реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, враховує
специфіку галузі та забезпечує досягнення цілей і ПРН ОП. ● Достатня практ. підготовка, набуття soft skills в межах
ОП і окремих ОК. ● Наявність педагогічної та перекладацької практик. К. 3 ● Чіткі правила прийому на ОП
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО та не містять дискримінаційних положень. ● Правила прийому на
навчання за ОП враховують особливості самої ОП. К. 4 ● Різноманіття практично орієнтованих форм та методів
навчання і викладання. ● Вчасне інформування здобувачів про цілі і ПРН, опис дисциплін на сайті. ● Участь
здобувачів у наук. конференціях, конкурсах студ. наукових робіт, академічна свобода вибору теми курсової роботи.
К. 5 ● Чіткі форми і правила проведення контр. заходів. ● Вчасне інформування здобувачів про критерії оцінювання.
● Форма державної атестації здобувачів відповідає Стандарту. ● Наявна система Unicheck для перевірки
кваліфікаційних робіт. К. 6 ● Високий рівень академічної та професійної кваліфікації НПП, які реалізують ОП. ●
Високий рівень академічної мобільності НПП. Участь в міжнар. проектах і стипендіальних програмах. ● Залучення
професіоналів-практиків, лекторів з Австрії за програмою OeAD та Німеччини за програмою ДААД. Залучення
представників перекладацьких компаній до організації освітнього процесу та експертів галузі до спільних
перекладацьких проєктів. ● Професійний розвиток НПП через різноманітні програми підвищення кваліфікації та
стажування. К. 7 ● Ліцензійне ПЗ і спеціальна аудиторія для перекладу. ● 10 аудиторій із стаціонарними
проекторами. ● Комфортна інфраструктура ЗВО для осіб із особливими осв.потребами. ● Система “Деканат”,
електронний розклад, платформи для дистанц. навчання. ● Бібліот. фонди НБ ЛНУ, бібл. Драгоманова, доступ до
нової швейцар. літ-ри з фонду Гельвеція. ● “Антикорупційна програма”. К. 8 ● Залучення стейкхолдерів у якості
партнерів до перегляду ОП. ● Відстежування кар’єрного розвитку випускників. К. 9 ● Права та обов‘язки учасників
освітнього процесу регламентовано документами, доступними на сайті ЗВО. ● Дотримання визначених ЗВО правил
та процедур в ході реалізації ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

К.1 ● ОП (2016 р.) не приведена до Стандарту, оскільки набір на неї припинився у 2018 р. Рек-ція: у разі
продовження набору здобувачів на ОП, привести її до Стандарту. ● Не враховується галузевий контекст шляхом
введення вибіркових ОК для опанування професій перекладача медичних та економічних текстіві. Рек-ція: ● В
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процесі подальшого удосконалення ОП врахувати галузевий контекст на першому бакалаврському рівні шляхом
введення спеціальних вибіркових ОК. К.2 ● Система окремих ОК ОП є не повністю взаємопов'язаною. Рек-ція:
Уточнити зв'язок між ОК ОП. вести ОК: “Послідовний переклад та техніка нотування”, “Практика перекладу з другої
інозем. мови”. ● Доцільність блочної системи вибіркових ОК не є повністю обгрунтованою. Рек-ція: Обґрунтувати
модель вибору дисциплін ОК ОП. Запровадити механізм обрання дисциплін з електронного каталогу на зразок
загальноуніверситетської системи вибору. ● Наявність тотожних вибіркових ОК у межах блоків і між блоками. Рек-
ція: Усунути тотожні ОК в межах блоків та між ними, урізноманітнити варіативну складову. К.3 ● Відсутність
“Положення про апеляційну комісію ЛНУ ім. І. Франка” у переліку документів-додатків до правил вступу на сторінці
ЗВО. Відсутність цього Положення у ЗВО на період 2016-2018 рр. Рек-ція: Додати до переліку документів-додатків
до правил вступу Положення про апеляційну комісію ЛНУ ім. Франка, щоб спростити абітурієнтам доступ до
інформації. К.4 ● Описи ОК, розміщених на сайті, відрізняються за наповненням, у деяких з них відсутні силабус чи
навч. програма. Рек-ція: Узгодити структурно та уніфікувати за формою описи ОК, розміщені на сайті, додати навч.
програму чи силабус, у разі їх відсутності. К.5 ● Відсутність чіткого Положення про апеляцію та оскарження
результатів оцінювання та Положення про заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. І. Франка Рек-ція: Розробити
положення. ● Відсутність окремих заходів, присвячених популяризації академ. доброчесності. Рек-ція: Включити до
ОП окремі ОК, спрямовані на здобуття навичок академічного письма, ЦЗЯО прописати в плані найближчих дій
окремі заходи з популяризації академічної доброчесності та академічного письма зокрема. К.6 Слабких сторін за
даним критерієм не виявлено. К.7 ● Не проводяться протипожежні навчальні евакуації. Лише один вогнегасник - на
кафедрі МКП. Рек. Проводити регулярні навчальні протипожежні евакуації; збільшити кількість протипожежних
засобів у приміщеннях кафедри з урахуванням площі та технічного обладнання, що в них знаходиться, згідно з
документами, розміщеними на сайті ЛНУ К. 8 ● Результати усних опитувань здобувачів стосовно якості ОК та
викладання не впливають на продовження контрактів з НПП. Рек-ція: Запровадити практику врахування думки
здобувачів у процедурах конкурсного добору НПП. ● Застаріла інформація на сайті Асоціації випускників. Рек-ція:
Оновити інформацію на сайті К. 9 ● Деякі положення ЗВО носять тимчасовий характер. Рек-ція: Затвердити
положення на постійній основі

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.

Цілями освітньої програми є забезпечення підготовки фахівців з філології, перекладу та міжкультурної комунікації,
які володіють концептуальними фаховими знаннями, вміють розв’язувати складні задачі сучасного перекладу та
забезпечувати ефективний міжкультурний діалог. Унікальність ОП полягає в поєднанні комплексу
перекладознавчих дисциплін, перекладацьких практик та залучення до викладання провідних теоретиків і
практиків перекладу, в тому числі з-за кордону, з метою опанування професії перекладача усного та письмового
перекладів, гіда-перекладача, фахівця з міжкультурної комунікації, затребуваних на сучасному ринку праці. Як
пересвідчилась ЕГ, цілі ОП безпосередньо відповідають стратегії ЗВО (Поглиблення інтеграції Університету у
світовий освітній та науковий простір шляхом забезпечення академічної мобільності науковців, викладачів та
студентів) в частині залучення до викладання провідних закордонних лекторів-теоретиків і практиків перекладу,
впровадження міжнародних проєктів, програм академічної мобільності викладачів та студентів шляхом
забезпечення міжкультурного діалогу https://cutt.ly/Gyh3NRJ. Збігаються також місія ОП та ЗВО у відношенні
реалізації освітніх стандартів, генеруванні змін, яких потребує регіон та країна, а також формуванні особистості –
носія інтелектуального та інноваційного потенціалу (https://cutt.ly/eygc38O ). Крім того, стратегія ЗВО відображена
в Статуті ЛНУ імені Івана Франка, 2018 року (https://cutt.ly/Mygc2Ve). Таким чином, цілі ОП досить чітко
сформульовані, відповідають чинним місії та стратегії закладу та реалізуються на практиці.

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
(стейкхолдерів): НПП, здобувачів, роботодавців, що було з'ясовано в ході опитування означених сторін,
ознайомлення з відомостями СО та іншими документами. Студенти та представники студентського самоврядування
підтвердили, що періодично беруть участь в обговоренні та затвердженні ОП під час засідань кафедри та Вченої
ради факультету, що задокументовано в Протоколі № 4 наукового семінару кафедри Міжкультурної комунікації та
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перекладу від 21.12.2016 https://cutt.ly/qyhBXgj. Центр моніторингу ЦЗЯО проводить також періодичні опитування
здобувачів щодо змісту ОП. Результати таких опитувань Центр моніторингу передає факультету, який протягом
місяця зобов'язується вжити певних заходів. Варто зазначити, що відкритий доступ до таких опитувань відсутній. За
результатами останнього опитування від 05.02.2020 р. 88 % здобувачів повністю або радше влаштовує структура
навчальних дисциплін. Під час зустрічі з випускниками бакалаврської, студентами магістерської ОП експертна
група пересвідчилась в тому, що їх запрошують на засідання кафедри з метою вдосконалення ОП. Було втілено одне
з побажань випускниці, а саме - перекладати книги для біологічного факультету, задля задоволення потреб обох
сторін, наразі така практика вже існує. Існує також практика перекладу документації в межах співпраці з
юридичним факультетом. Під час одного із засідань кафедри студенти-практиканти та представник роботодавців,
компанії “Мультикол”, запропонували посилити формування компетенцій ділового мовлення студентів, уміння
вести телефонні розмови німецькою мовою, покращити вимову. Протоколом № 7 від 17.02.2017 розширеного
засідання кафедри https://cutt.ly/2yjkGN6 було ухвалено врахувати такі пропозиції шляхом внесення змін до низки
ОК. Під час зустрічі з ЕГ роботодавці відзначили також, що їхні побажання були враховані стосовно розвитку soft
skills, а саме гнучкості, комунікабельності, впевненості, тайм-менеджменту, ділового етикету. Цілі ОП та програмні
результати навчання є предметом обговорення науково-педагогічних працівників кафедри МКП. Протокол № 7
розширеного засідання кафедри від 17.02.2017 https://cutt.ly/2yjkGN6 підтверджує обговорення освітніх
компонентів, програмних результатів навчання та цілей ОПП “Переклад (німецька мова)” та врахування пропозицій
Н П П . До складу колективу кафедри також входять колишні випускники, які суміщають викладацьку й
перекладацьку діяльність та активно залучаються до обговорення ОП і навчальних планів, вносять пропозиції.
Таким чином, всі зацікавлені особи залучені до реалізації та вдосконалення цілей освітньої програми.

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.

За результатами спілкування з гарантом та іншими стейкхолдерами, а також на основі вивчення додаткових
документів, ЕГ з’ясувала, що цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку
праці та регіонального контексту. Представники роботодавців під час дискусії зазначили, що готові
працевлаштовувати випускників, навички яких в цілому задовольняють вимоги ринку праці, зазначивши як
побажання введення ОК “Інструменти CAT-перекладу та інструменти для здійснення локалізації”. Випускники
підтвердили, що не мали проблем з працевлаштуванням. Згідно з Протоколом №4 від 21.12.2016 р.
https://cutt.ly/qyhBXgj, представник ЗОШ № 8 та представник агенції іноземних мов “ІнтерПереклад” підтвердили,
що рівень підготовки студентів, сформованості їхніх умінь і навичок відповідає тенденціям розвитку спеціальності,
висловивши побажання збільшити години практики. З метою вдосконалення навч. плану було перенесено ОК
“Жанрові теорії перекладу” з 3-го семестру в 6-ий (Протокол № 8 наук. семінару кафедри від 26.04.2017р.
https://cutt.ly/AyhBC8R). Посиленню регіонального контектсу сприяє також діяльність студентського наукового
товариства, одним із завдань якого є підготовка текстів німецькою мовою в рамках перекладацького проєкту
“Літературний путівник Львовом”. Цілі ОП враховують досвід ОП Віденського ун-ту з перекладознавства, з
транскультурної комунікації (гарант Паславська А.Й. зазначила, що з урахуванням їх досвіду додано ОК “Теорія і
практика міжкульт. комунікації”), ун-ту в м. Ерланген-Нюрнберг (зроблено акцент на вивченні трьох мов) та ун-ту
ім. Т. Шевченка (впроваджено вибірк. компонент аудіовізуального перекладу). Отже, цілі ОП та ПРН враховують
тенденції розвитку спеціальності, ринку праці та досвід вітчизняних та іноземних ОП.

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

На час розробки та запровадження освітньої програми стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" (03
Гуманітарні науки) не було, і ПРН визначалися у відповідності до НРК для кваліфікаційного рівня бакалавр. ПРН у
ОП від 2016 року відповідають 7 рівню НРК. Таким чином, освітня програма розроблена згідно з Законом України
“Про вищу освіту” та урахуванням НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета та цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії ЗВО. Пропозиції та потреби зацікавлених осіб
враховуються при визначенні цілей ОП. Цілі ОП та програмні результати навчання загалом визначаються з
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних
освітніх програм. Програмні результати навчання ОП 2016 р. відповідають вимогам Національної рамки
кваліфікацій для кваліфікаційного рівня бакалавр.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

ОП (2016 р.) не приведена до Стандарту, оскільки набір на неї припинився у 2018 р. Рекомендації: у разі
продовження набору здобувачів на ОП, привести її до Стандарту. На першому бакалаврському рівні не враховується
галузевий контекст шляхом введення вибіркових ОК для опанування професій перекладача медичних та
економічних текстів, які затребувані на ринку праці. Рекомендації: В процесі подальшого удосконалення ОП
спробувати ширше врахувати галузевий контекст на першому бакалаврському рівні шляхом введення спеціальних
вибіркових дисциплін. Відсутність відкритого доступу до результатів опитування здобувачів. Рекомендації:
Оприлюднювати у вільному доступі результати проведених Центром моніторингу опитувань щодо ОП та ОК.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП не має чітко вираженої унікальності та інноваційності, хоча її цілі та ПРН відбивають тенденції розвитку
спеціальності та ринку послуг перекладу, а ПРН дозволяють досягти поставлених цілей. Стейкхолдери залучаються
до формування цілей, ПРН та оновлення змісту ОП, з чіткою періодичністю та регулярністю. Разом з тим ширше
врахування галузевого контексту шляхом введення певних вибіркових ОК сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності фахівця галузі перекладу як в межах регіону, так і в межах країни. З огляду на висловлені
побажання, вважаємо за доцільне оцінити ОП за рівнем відповідності Критерію 1 як “В”.

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).

Виходячи зі змісту ОП та навчального плану, обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, обсяг освітніх
компонентів (далі ОК) у кредитах ЄКТС, спрямованих на формування компетентностей, визначених ОПП складає
180 кредитів (тобто 75 % від загального обсягу ОП у кредитах). Обсяг у кредитах ЄКТС, що відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти складає 60 (тобто 25 % від загального обсягу ОП у кредитах). Такий
обсяг ОП та окремих ОК у кредитах ЄКТС відповідає вимогам ЗУ «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями)
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за яким здійснюється підготовка в межах ОП.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст освітньої програми загалом має чітку структуру. Вона містить 12 обов’язкових компонентів та 33 вибіркових
дисципліни, які об’єднані у 15 блоків по 2 дисципліни та в 1-му блоці - 3 дисципліни. Матриця відповідностей
засвідчує повне забезпечення обов’язковими компонентами ОП програмних результатів навчання. У навчальному
плані вивчення дисциплін передбачене протягом 8-ми семестрів. Структурно-логічна схема за виключенням кількох
компонентів демонструє чіткий взаємозв’язок та порядок вивчення освітніх компонентів програми. Однак є
декілька ОК, звязок між якими порушено, а саме: між ОК “Лінгвокраїнознавство”, ОК “Історія мови”, ДВВ 16 та ДВВ
17; між ОК “Лексикологія” та ОК “Перша іноземна мова”. Крім того, різні дисципліни зазначені в одному блоці не
завжди мають однаковий взаємозв’язок із рештою компонентів ОП. Тож вибір та послідовність вивчення
обов’язкових компонентів освітньої програми є не повністю обґрунтованими, хоч і дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Аналіз змісту програми свідчить про загальну відповідність предметній області визначеної спеціальності. Освітні
компоненти у цілому відповідають спеціальності 035 “Філологія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
що також узгоджується із особливостями та назвою ОП «Переклад (німецька мова)». Усі програмні результати
навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включені до обов’язкової складової програми. Своєю чергою,
спілкування зі студентами та випускниками підкреслило необхідність оновлення ОП деякими сучасними
дисциплінами, що було здебільшого враховано в новій ОП “Переклад двох іноземних мов та міжкультурна
комунікація” 2019 р. На зустрічі зі студентами йшлося також про недоцільність включення дисциплін
“Фізвиховання” та “Історія мови” до освітніх компонентів. Частково побажання студентів були враховані в новій ОП
2019р.

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

В межах програми встановлена модель вибору дисциплін за блоками, яка загалом дозволяє реалізувати право
вільного вибору ОК для здобувача та регламентується “Тимчасовим положенням Про порядок забезпечення
вільного вибору студентами навч. дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка” від 31.12.2015 р. Зокрема здобувач обирає із блоку,
який складається із заздалегідь встановленого переліку компонентів, одну дисципліну. Можливість вибору двох
дисциплін з одного блоку є відсутньою, проте є можливість вибору дисциплін з інших ОП, з цього ж або іншого
рівня освіти. Процедура вибору є індивідуальною, мінім. кі-сть здобувачів, які можуть обрати дисципліну - 25,
максимальна - 100, для загальноуніверситет. ОК - 200. Вибір відбувається у два етапи шляхом заповнення таблиць з
переліком дисциплін. Під час другого етапу, здобувачі, у разі якщо їхню дисципліну обрало менше 25-ти осіб, мають
змогу переобрати дисципліну з-поміж тих, які обрала більшість. На загальноуніверситетському рівні для вибору ОК
діє електронна система “Деканат”(про що повідомили студенти в ході зустрічі). За словами студентів, вибір часто
відбувається в межах академічної групи після попереднього обговорення. Студенти також не виявили
незадоволення системою вибору чи переліком вибіркових ОК при зустрічі, проте за результатами Звіту опитування
студентів, проведеного ЦЗЯО ЛНУ ім. І. Франка від 05.02.2020р. https://cutt.ly/eyhBBf4 33 % студентів радше не
влаштовує або взагалі не влаштовує перелік вибіркових дисциплін. ЕГ ознайомилася із переліком вибіркових ОК на
сайті університету https://cutt.ly/EyhNcyG і отримала підтвердження, що можна обрати ОК з будь-якого іншого
факультету. Під час зустрічі студенти також зазначили, що НПП попередньо знайомлять з інформацією про
вибіркові ОК, така інформація є на сайті факультету та на сайті кафедри в мережі Фейсбук. Ретельний аналіз
вибіркових ОК ОП експертною групою дає змогу зробити висновок, що вони часто дублюються як в межах блоків
(“Переклад різножанрових текстів” та “Жанрові теорії перекладу”, “Зіставна лексикологія” та “Зіставна фразеологія”,
“Переклад офіційно-ділових документів” та “Переклад ділової кореспонденції”, “Комунікативне письмо” та
“Комунікативна граматика”, так і між блоками (“Теорія перекладу” та “Теорія перекладу в іменах”). Під час зустрічі
експертів з гарантом, Паславська А.Й. зазначила, що така система часом подібних вибіркових дисциплін сприяє
легшому вибору дисципліни здобувачем. Позитивною практикою в межах ОП є формування індивідуальної
освітньої траєкторії за рахунок не лише вибіркових дисциплін, і не лише у ЗВО, а й за рахунок програм академічної
мобільності за кордоном. Гарант програми повідомила, що одному студенту перезарахували певні
загальноуніверситетські дисципліни після закінчення Школи лідерства у Харкові. Студенти, які їздили по програмі
академічної мобільності Erasmus також зазначили, що їм перезарахували деякі дисципліни, що в цілому свідчить
про достатні умови на ОП для формування індивід. освітньої траєкторії.

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

Загальна процедура проходження здобувачами ЗВО навчальних та виробничих практик зафіксована в “Положенні
про проведення практик…” від 2013 р https://cutt.ly/yygms3D. В ОП та навч. плані передбачені ОК “Педагогічна
практика” (6 кредитів) та ОК “Перекладацька практика” (6 кредитів). Практична підготовка відбувається у 2 етапи:
викладацька на базі шкіл та ліцеїв, перекладацька - на базі перекладацьких агенцій та музеїв. ЕГ отримала відгуки
роботодавців, які більшою мірою й надають бази для практики, а також копії угод із базами практики. На зустрічі з
НПП, зокрема, з Л. Бораковським, керівником практики, було встановлено, що здобувачі задоволені проходженням
практики, вони можуть обирати базу, їх опитують на предмет їх задоволеності практикою. Відповідно до Звіту за
результатами опитування студентів від 05.02.20 р. Про проведення практики: керівництво практикою з боку
приймаючої сторони, 100% студентів зазначили, що їх або повністю, або радше все влаштовує. Здобувачі
практикуються в перекладі офіц. документації, різножанрових текстів, відеоперекладі, набувають soft-skills. Після
проходження педпрактики багато здобувачів більш позитивно ставляться до подальшої роботи вчителем. За
словами директора ліцею №8, М. Ерстенюка, студенти після 4-го курсу вже є готовими вчителями. Отже, практична
підготовка здобувачів цієї ОП дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої проф. діяльності, а також
досягти за цими 2-ма ОК дев’ять ПРН.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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ОП, а саме загальні компетентності: 3, 5-8, 12 передбачають набуття здобувачами ВО soft skills. Їх зокрема формують
такі дисципліни як: “Укр. мова (за проф. спрямуванням”), “Методика навчання іноз. мови”, “Перша іноз. мова
(німецька)”, “Друга іноз. мова”, педагогічна практика, а також низка ВД. Під час зустрічі зі здобувачами і
роботодавцями ЕГ встановила, що здобувачі набувають необхідних соц. навичок. Особлива увага приділяється
міжкульт. комунікації. Один із роботодавців, керівник компанії “Некстдор”, Ю. Підсадний, зазначив, що нині
навички міжкульт. комунікації є набагато більш розвинутими, ніж 10-15 років тому, і запевнив, що їхня компанія
сприяє виробленню таких soft skills, як гнучкість та впевненість. Директор переклад. центру “Галерея мов”, Н.
Долінська, крім проф. компетентності студентів, відзначила їх розвинені соц.навички: пунктуальність,
відповідальність, самостійність, дотримання етикету тощо. Як зазначено в СО і підтверджено під час експертизи,
здобувачі під час навчання розвивають толерантність, колегіальність, навички менеджменту. Набуття таких навичок
можливе і завдяки участі у програмах акад. мобільності, науково-дослідницьких, перекладацьких проєктах,
олімпіадах та конкурсах, в якості усних перекладачів, якщо до ЗВО приїздять іноземні гості. Під час зустрічі одна з
випускниць ОП зазначила, що саме навички тайм-менеджменту посприяли її швидкому працевлаштуванню. Отже,
ОП сприяє тому, щоб здобувачі набували soft skills і вміло ними користувалися.

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.

Згідно з відомостями СО та з навчальним планом аудиторне навантаження студентів денної форми навчання
складає 3236 годин, на самостійну роботу відводиться 3964 год. Навантаження по навч.дисц. розподілено
рівномірно, 3-5 кредитів ЄКТС. Кількість год. на тиждень становить 26-28 год., що сприяє нормальному
навантаженню здобувачів та виділенню часу для самостійної роботи. Співвідношення обсягів ауд. занять і
самостійної роботи визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретного ОК, його місця, значення і дидакт.
мети в реалізації ОП, а також питомої ваги в навч. процесі практичних і семінарських занять. З погляду ЕГ, такий
розподіл годин є раціональним, адже враховує специфіку підготовки фахівця галузі перекладу, філолога та вчителя,
що вимагає від здобувачів великих часових затрат на самостійну роботу, підготовку і проходження контрольних
заходів та аудиторну роботу під час практичних занять. За результатами опитування студентів ОП від 5.02.20 р.
стосовно розподілу годин між дисциплінами, що читаються взагалі та між лекціями та практичними зокрема, 61%
студентів відповіли, що їх такий розподіл повністю або радше влаштовує https://cutt.ly/eyhBBf4 . Під час зустрічі з
ЕГ студенти підтвердили, що кількість годин на самост. та аудитор. опрацювання є збалансованою, а також те, що їх
більше хвилює розподіл годин між лекціями та практичними, на користь останніх. Такий розподіл, на думку
студентів цієї ОП, є також вдалим. Таким чином, обсяг ОП реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів
та сприяє досягненню цілей та ПРН.

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 освіта в межах ОП “Переклад (німецька мова)” не впроваджується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

В контексті критерію 2 можна виокремити такі позитивні практики: Відповідність обсягу ОП (240 кредитів ЄКТС) та
окремих ОК вимогам законодавства щодо навчального навантаження для першого бакалаврського рівня освіти.
Відповідність обсягу ОП та окремих ОК цілям та ПРН, збалансованість навантаження здобувачів, зокрема розподілу
між самостійним та аудиторним навчанням та між лекціями і практичними заняттями. Загалом чітка структура ОП
(12 обов’язкових компонентів та 33 вибіркових дисципліни, які об’єднані у 15 блоків по 2 дисципліни та в 1-му блоці
- 3 дисципліни). Система освітніх компонентів в сукупності дозволяє досягти заявлених цілей та ПРН. Можливість
здобути компетентності, необхідні здобувачам для їх професійної діяльності в результаті практичної підготовки за
ОП. Можливість набувати здобувачами soft skills в межах заявлених цілей, яку надає ОП в цілому та її окремі
компоненти. Наявність педагогічної та перекладацької практик. Регулярні проведення опитувань студентів стосовно
змісту ОП, проведення практик тощо.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Система окремих освітніх компонентів ОП є не повністю взаємопов'язаною. Рекомендуємо Уточнити зв'язок між ОК
ОП, щоб забезпечити їх більш послідовну та взаємопов’язану кореляцію. Доцільність блочної системи вибіркових
дисциплін не є повністю обгрунтованою. Рекомендуємо Обґрунтувати модель вибору дисциплін ОК ОП.
Удосконалити процедуру вибору дисциплін ОП шляхом створення електронної системи вибору дисциплін на рівні
факультету. Наявність тотожних вибіркових дисциплін як у межах блоків, так і між блоками. Рекомендуємо Усунути
тотожні дисципліни в межах блоків та між ними, урізноманітнити варіативну складову. Недостатньо врахований
галузевий аспект. Рекомендуємо По можливості ширше врахувати галузевий аспект в ОК. З метою актуалізації ОП
ввести такі дисципліни як: “Послідовний переклад та техніка нотування”, “Практика перекладу з другої іноземної
мови”, а також залучити використання автоматизованого та комп'ютерного перекладу до процесу викладання
практики перекладу.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура ОП є чіткою та загалом узгодженою. Обсяг нормативних освітніх компонентів та їх якість відповідають
вимогам законодавства до першого бакалаврського рівня освіти та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей
та ПРН. ОП забезпечує дієву систему практичної підготовки здобувачів, можливість здобути необхідні
компетентності, в тому числі soft skills, дотримується балансу у формуванні навантаження здобувачів, загалом
сприяє формуванню їх індивідуальних освітніх траєкторій. Проте варто узгодити окремі освітні компоненти, усунути
тотожні вибіркові дисципліни та вдосконалити систему їх вибору. З огляду на незначні недоліки, рівень
відповідності ОП Критерію 2 можна оцінити як 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.

У відомостях про самооцінювання надається посилання на сторінку вступної кампанії 2016 року із спеціалізацією
“Німецька мова (переклад)” із позначкою “архів”. https://cutt.ly/aygQmk3. Крім того, надається посилання на повну
версію Правил прийому 2016 року https://cutt.ly/HygQElz. Правила прийому до ЗВО регламентують особливості
вступу на навчання за ОП, а саме: ліцензований обсяг на календарний рік, нормативні терміни навчання, джерела
фінансування різних категорій вступників, формування рейтингового списку вступників, процедуру виконання умов
до зарахування тощо. На архівній сторінці сайту повністю надається інформація про спеціалізацію та інформація
про вартість навчання. В переліку документів-додатків до повної версії Правил прийому (2016 року) відсутнє
“Положення про апеляційну комісію”, яке б регламентувало вимоги щодо розгляду апеляцій вступників. Проте
інформація в повній версії правил прийому (2016 р.) викладена чітко, доступно та структуровано, в ній не було
виявлено дискримінаційних положень, вона також оприлюднена на офіційному веб-сайті ЛНУ імені Івана Франка. З
2018 р. вступ на означену програму не здійснюється, тому аналіз кореляцій правил прийому, внесених змін та
відповідності інформації на офіційному сайті ЗВО на тепер видається недоцільним.

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

За правилами прийому 2016 р. конкурсний відбір на програму “Переклад (німецька мова)” здійснюється за
результатами вступних випробувань – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, з таких предметів: українська
мова та література (вага сертифікату - 0,25), іноземна мова (0,4), історія України або географія (0,2) (Таблиця 5, ст. 7
Правил прийому), результати яких відповідають рівневі початкових компетентностей. Мінімальна кількість балів
для допуску до участі у конкурсі станом на 2016 р. становила 100 балів. Конкурсний відбір проводиться на основі
конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому (8 розділ). Конкурсні предмети, їх вага за
сертифікатом ЗНО та конкурсний бал розроблені з урахуванням особливостей ОП, а саме пріоритетністю дисциплін
для програми. Ці дисципліни є основоположними для становлення фахівця двох іноземних мов та перекладача,
адже об’єктами вивчення в межах цієї освітньої програми є мовознавчі та літературознавчі процеси, функціонування
мови у різних стилях та її практичне застосування в процесі викладання першої іноземної мови і в забезпеченні
усної та письмової комунікації шляхом перекладу іноземними та державною мовами. На основі отриманої
інформації можна зробити висновок про те, що правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують
особливості самої освітньої програми.
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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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, відображені у “Тимчасовому положенні про
порядок організації академічної мобільності здобувачів…” від 2016 р. https://cutt.ly/oygvgiR, “Положенні про
визнання та перезарахування результатів … академічної мобільності…” від 2019 р. https://cutt.ly/eygvfXh,
“Положенні про порядок визнання здобутих в іноземних ВНЗ документів про вищу освіту” від 2016 р.
https://cutt.ly/4ygvij3, “Положенні про порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з
інших ЗВО у ЛНУ ім. Івана Франка” від 2019 р. https://cutt.ly/cygvuYF . Результати навчання, отримані під час участі
в програмах академ. мобільності за кордоном, визнаються та перезараховуються відповідно до Угоди про навчання
та Виписки з оцінками і кредитами не пізніше 2-х місяців з дня повернення до університету. Результати навчання
визнають на основі ЄКТС. Порівняння обсягу навчального навантаження здійснюють шляхом зіставлення
результатів навчання, які здобувач вищої освіти досяг у ЗВО-партнері та результатів навчання, що заплановані ОП в
Л Н У . Документи, оприлюднені на сайті, є доступними для всіх учасників освітнього процесу, а правила,
сформульовані в них, є чіткими та зрозумілими. У 2017-18 н. р. студенти ОП “Переклад (німецька мова)” в межах
програми Erasmus+ навчалися в університеті ім. Отто-Фрідріха м. Бамберг (Німеччина). За результатами навчання
їм перезарахували бали з першої іноземної мови та практики перекладу з першої іноземної мови.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті під час реалізації освітньої програми для
всіх учасників освітнього процесу у ЗВО регулює “Порядок визнання у Львівському національному університеті
імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті" від 2020 року.
(https://cutt.ly/RygvrFi). За словами гаранта програми А.Й. Паславської, одному студенту, який навчався у Школі
лідерства у Харкові були перезараховані результати навчання з перекладацької практики. Таким чином, необхідний
документ, який регулює правила визнання результатів навчання у ЗВО існує, а приклад його застосування
підтвердив, що ці правила є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

В контексті критерію 3 можна виокремити такі позитивні практики: 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 за освітньою програмою враховують особливості самої
освітньої програми. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, як під час академічної мобільності, так і отриманих у неформальній освіті.

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

В переліку документів-додатків до повної версії Правил прийому (2016 року) відсутнє “Положення про апеляційну
комісію”, яке б регламентувало вимоги щодо розгляду апеляцій вступників. Таке Положення відсутнє у ЗВО на
період 2016-2018 рр. Рекомендуємо додати до переліку документів-додатків до правил вступу “Положення про
апеляційну комісію ЛНУ ім. Франка”, щоб спростити абітурієнтам доступ до інформації, а також рекомендуємо
надати постійного статусу “Тимчасовому положенню Про порядок організації академічної мобільності здобувачів
вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка”.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП, а також правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, в тому числі - неформальній освіті, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
враховують особливості самої ОП. Архівні сторінки факультету та університету за 2016 рік містять всю необхідну
інформацію про предмети вступу, терміни і тривалість навчання. Відсутність певної інформації на сайті Вступу
https://cutt.ly/gykzLwv, яку однак можна знайти на інших сторінках сайтів університету, не є суттєвим недоліком,
який загалом не впливає на якість освітньої програми. Тому рівень відповідності ОП критерію 3, можна оцінити як
B.

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.

Очна форма навчання є єдиною формою здобуття освітнього ступеня бакалавр за даною ОП. Під час карантину
здобувачі та НПП опановують дистанційне навчання, а саме різноманітні електронні платформи - Moodle, Zoom,
Google Classroom, Microsoft Teams та інші, кожна з яких виконує певну функцію: проведення відеолекцій,
оприлюднення матеріалів тощо. Форми освітнього процесу регламентуються “Положенням про організацію
освітнього процесу” https://cutt.ly/dt9SFJH. Згідно з цим документом освітній процес відбувається за наступних
форм: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи. Серед методів навчання,
які використовуються під час реалізації ОП “Переклад (німецька мова),” зазначено лекції та практичні заняття. Як
відзначено у відомостях про самооцінювання, на практичних заняттях використовуються інтерактивні методи, а
також передбачено проведення занять у формі екскурсій містом чи музеями. Викладачі вільні обирати зміст,
методи, форми своєї навчальної, методичної та наукової роботи відповідно до принципів академічної свободи. Під
час зустрічі з академічним персоналом та здобувачами було підтверджено, що практичні заняття є інтерактивними,
активно використовується фонетична лабораторія, здобувачі практикують усний (синхронний та послідовний) і
письмовий різновиди перекладу. Крім того, кожен викладач наприкінці свого курсу проводить усне опитування
щодо форм, методів, змісту свого курсу з метою його подальшого вдосконалення. Таким чином, можемо зазначити,
що форми та методи навчання в цілому відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, принципам
академічної свободи, дають змогу досягти цілей та програмних результатів навчання.

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).

На сайті факультету оприлюднений перелік навчальних курсів, кожен з них супроводжується короткою анотацією
стосовно цілей, змісту та програмних результатів навчання. Така інформація є особливо важливою у процесі
здійснення вибору дисциплін: викладачі проводять презентацію своїх курсів, намагаючись долучити до них якомога
більше слухачів. Певна кількість курсів, опис яких розташований на сторінках факультету, супроводжуються
доданими навчальними програмами. Здобувачі розповіли, що вони знають, де шукати цю інформацію, а також
підтвердили, що на початку кожного семестру, на першому занятті, викладачі в усній формі ставлять їх до відома
щодо порядку та критеріїв оцінювання.

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

Під час зустрічей з НПП та здобувачами було підтверджено, що здобувачі беруть участь у різноманітних
конференціях, які проводяться в ЗВО та за його межами, а також в студентському науковому товаристві кафедри
МКП, що підтверджують надані протоколи, зокрема https://cutt.ly/ayhNshg. НПП запевнювали, що за участь в
олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях здобувачі отримують додаткові бали під час
поточного контролю і під час обрахування рейтингу, що впливає на стипендію. Те ж саме вказане і в “Положенні про
контроль та оцінювання” від 02.03.2020 https://cutt.ly/Hygve32 , і в Правилах призначення академічних стипендій
від 2017 р. зі змінами від 06.03.2019 р https://cutt.ly/uygWi0f. Переможці, призери і учасники різноманітних заходів
можуть отримувати як грошові винагороди, так і додаткові бали під час обрахування рейтингу. Згідно з Правилами,
10 відсотків від рейтингу становить саме участь у спортивних, творчих, наукових заходах. Здобувачі під час зустрічі
повідомили, що вони можуть обирати тему курсової роботи відповідно до своїх схильностей та інтересів, це
зазначено і в “Положенні про організацію освітнього процесу” https://cutt.ly/dt9SFJH , що сприяє їх академічній
свободі.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Викладачі постійно оновлюють перелік вибіркових дисциплін, додали до переліку послідовний, синхронний
переклади. Переважна більшість викладачів є фахівцями-практиками, отже, досвід професійної перекладацької
діяльності дає їм змогу часто оновлювати зміст освіти. Так, у відомостях про самооцінювання вказано, і під час
зустрічі це було підтверджено, що Паславська А. Й. перебувала на стажуванні в університеті Фрідріха Александра (м.
Ерланген - Нюрнберг) і удосконалила методичні матеріали з дисципліни “Лексикологія”. Були оновлені також
програми дисциплін “Теорія перекладу”, “Переклад різножанрових текстів”, “Переклад з першої іноземної мови”
тощо.

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

Всі викладачі кафедри неодноразово проходили стажування за кордоном. Деякі здобувачі перебували в
закордонних університетах в рамках програм академічної мобільності. Ця інформація була підтверджена під час
зустрічей з викладачами, зі здобувачами і з випускниками, які проходили стажування або навчання у м. Бамберг, м.
Констанц тощо. Це підтверджують сертифікати і запрошення: Л. Бораковський (фонд Г. Зайделя)
https://cutt.ly/TyhB3sT, О. Пилипчук (фонд Г. Зайделя) https://cutt.ly/hyhB3Xv, В. Сулим (Гданськ)
https://cutt.ly/OyhB7Ft та інші, надані під час підготовки до експертизи. Також на факультеті працюють
представники іноземних ЗВО - Гільдегард Кайнцбауер із Австрії співпрацює з кафедрою вже понад 12 років.
Кафедра співпрацює з Байройтським університетом (Німеччина) в рамках українсько-австрійського проєкту
Learnopolis, голова якого, Ніколай Тойфель, був присутній на відкритій зустрічі.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Серед позитивних практик в контексті Критерію 4 необхідно зазначити наступні: Форми і методи навчання в цілому
дозволяють досягти програмних результатів навчання; під час вимушеного карантинного обмеження активно
використовуються дистанційні методи. Учасники освітнього процесу отримують інформацію щодо цілей і
результатів своєчасно, під час першого заняття, а також можуть ознайомитися з ними з опису дисциплін,
розташованих на сайті. В межах даної ОП поєднуються навчання і дослідження, здобувачі беруть участь в наукових
конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, мають академічну свободу вибору теми курсової роботи.

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

Серед слабких сторін варто відзначити такі: Описи дисциплін, розміщених на сайті, дуже відрізняються за
наповненням, деякі з них не супроводжуються ні силабусом, ні навчальною програмою. Рекомендуємо узгодити
структурно та уніфікувати за формою описи ОК, розміщені на сайті, додати навч. програму чи силабус, у разі їх
відсутності. Опитування проводяться в усній формі після проходження курсу. Задля більшої конфіденційності,
об'єктивності та відкритості відповідей здобувачів викладачам наприкінці курсу рекомендуємо замінити усні
опитування на анонімні письмові чи онлайн опитування. До того ж у такий спосіб висловити свою думку можуть ті,
хто не зміг потрапити на заняття, під час якого проводилось опитування.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Отже, застосовані форми і методи навчання дозволяють досягти ПРН як взагалі, так і під час карантинного
обмеження зокрема. Учасників освітнього процесу знайомлять з інформацією щодо цілей і результатів навчання, а
також з описом навчальних дисциплін, відбувається активне поєднання навчання і досліджень через залучення до
різноманітних наукових заходів. Попри це наявність не всіх силабусів чи навчальних програм у відкритому доступі,
становлять певні недоліки. Такі недоліки, однак, не є суттєвими і в цілому не впливають на якість освітнього
процесу, навчання і викладання за освітньою програмою, що відповідає більшості вимог критерію 4.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

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

Як зазначено у відомостях про самооцінювання і було підтверджено на зустрічі з викладачами, здобувачі дізнаються
про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на першому занятті з дисципліни. Згідно зі Звітом за
результатами опитування студентів ОП від 05.02.2020 р., зміст ОП: критерії оцінювання знань поточної та
підсумкової успішності влаштовують або радше влаштовують 53 % студентів. А доведення до відома критеріїв
оцінювання знань влаштовує або радше влаштовує 50 % студентів, при цьому для майже 6 % така інформація є
неважливою. https://cutt.ly/eyhBBf4 Під час зустрічі здобувачі відзначили, що вони отримують від викладачів чітку і
зрозумілу інформацію про форми контролю та критерії оцінювання. На сайті університету розміщене “Положення
про контроль та оцінювання навчальних досягнень…”https://cutt.ly/Hygve32, в якому чітко і зрозуміло викладена
інформація стосовно критеріїв та додаткових балів. Формами контрольних заходів є поточний контроль, а також
залік та іспит. Згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу…”https://cutt.ly/dt9SFJH, інформація про
іспити повинна бути опублікована не пізніше ніж за місяць. Наразі існує проблема із проведенням поточного
сесійного контролю, що пов’язана з використанням дистанційних методів навчання. Планується проведення
сесійних заліків та іспитів через електронні платформи. Немає чіткого рішення щодо проведення державної
атестації у зв’язку з тим, що незрозуміло, коли закінчиться карантин. Якщо карантинні заходи будуть продовжені до
червня, доведеться вирішувати, як проводити іспити, і наразі це обговорюється на Вченій раді університету.

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

Згідно зі Стандартом атестація здобувачів вищої освіти має здійснюватись у формі атестаційного екзамену, який має
забезпечувати оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою програмою. Атестація
здобувачів за даною ОП проводиться у формі складання державних іспитів з перекладознавства, з першої іноземної
мови та другої іноземної мови. Атестація здійснюється відкрито і публічно, що за умови дотримання академічної
доброчесності та об'єктивності оцінювання, надає можливість забезпечувати оцінювання досягнення результатів
навчання, визначених освітньою програмою і цілком відповідає вимогам Стандарту. Проте у разі продовження
карантину на більш тривалий термін, дотримуватися цих умов буде вкрай важко. Адміністрація ЗВО обговорює
можливі виходи з цієї складної ситуації, зокрема розглядається платформа Microsoft Teams як одна із можливих для
проведення віртуальної державної атестації. Проте на момент проведення дистанційної експертизи чіткої стратегії
ще не було вироблено.

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

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

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентуються Положенням про
забезпечення академічної доброчесності https://cutt.ly/Qt7Gpp9, Кодексом академ.доброчесності,
https://cutt.ly/qygWNXD, а також Деклараціями про дотримання академічної доброчесності, розробленими окремо
для здобувачів https://cutt.ly/RygW1Tr і для академічного персоналу https://cutt.ly/2ygWMC4. Під час зустрічі зі
здобувачами було встановлено, що окремих заходів з популяризації академічної доброчесності не проводиться,
проте наукові керівники ставлять їх до відома, що плагіат є виявом академічної недоброчесності. Якщо робота
студента подається на Конкурс студентських наукових робіт, за потреби її перевіряють на плагіат системою Unicheck,
яка використовується як технічне рішення для запобігання плагіату. В ЗВО діє гаряча лінія запобігання корупції, про
що знають учасники освітнього процесу, а також прописана Антикорупційна програма, датована 2015 роком
https://cutt.ly/sygW3bS .

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В контексті Критерію 5 можна визначити наступні позитивні практики: Чіткі та зрозумілі форми контрольних
заходів, вчасне інформування здобувачів про цілі та критерії оцінювання на першому занятті - в усній формі або в
формі силабусу; Відповідність форми державної атестації Стандарту вищої освіти; Чіткі і зрозумілі правила
проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу; Свідомість здобувачів і
викладачів стосовно правил академічної доброчесності, існування Положення про академічну доброчесність,
Кодексу академічної доброчесності і Декларацій; Наявність технологічного інструменту протидії порушенням
академічної доброчесності - програми Unicheck. Таким чином, основні вимоги Критерію 5 дотримані.

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

Серед слабких сторін в контексті критерію 5 відзначимо наступні: Відсутність чіткого Положення про апеляцію та
оскарження результатів оцінювання. Рекомендуємо розробити таке Положення і оприлюднити його на сайті ЗВО.
На сайті відсутнє “Положенням про заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. Івана Франка”, про яке згадується у
“Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка” Рекомендуємо оприлюднити “Положення про
заміри залишкових знань студентів ЛНУ ім. Івана Франка” На факультеті не проводяться окремі заходи, присвячені
популяризації академічної доброчесності. Рекомендуємо Центру забезпечення якості освіти прописати в плані
найближчих дій окремі заходи з популяризації академічної доброчесності і, зокрема, академічного письма як її
складової. Доречним вважаємо включення до ОП окремих освітніх компонентів, спрямованих на те, щоб навчити
здобувачів писати академічно доброчесно і відповідно до сучасних вимог науки. Відсутність деяких робочих
навчальних програм або силабусів дисциплін на сайті даної ОП, що може завадити доступу до інформації
здобувачів, які пропустили перше заняття, на якому викладач повідомляє про форми та критерії оцінювання.
Рекомендуємо оновити інформацію на сайті та оприлюднити всі відсутні наразі навчальні програми та/або
силабуси.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

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

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз академічної та професійної кваліфікації викладачів здійснювався на основі відомостей про самооцінювання,
інформації, розміщеної на сайті університету та результатів інтерв’ювання НПП, здобувачів і роботодавців.
Академічна кваліфікація НПП (33 ос.), які задіяні на ОП, відповідає спец. 035 ”Філологія” та іншим спеціальностям
(за профілем конкретних ОК). Це підтверджують аналіз таблиці 2 (СО), спілкування з НПП і гарантом, наявні
дипломи про вищу освіту, наук. ступені, атестати про вчене звання. З 33-х осіб, які забезпечують ОП, 2 НПП мають
ступені доктора наук, професора, 21 НПП - ступені кандидата наук, доцента, з них 2 за спеціальністю 10.02.16 -
перекладознавство. Аналіз авторських сторінок НПП у наукометричних базах теж засвідчив таку відповідність.
Зокрема публікації у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection мають викладачі В. Сулим та І.
Одрехівська. Окремі викладачі мають розділи в закордонних монографіях (А. Паславська, Н. Заячківська, І.
Одрехівська та ін.). НПП активно співпрацюють з Асоціацією українських германістів, що очолює гарант ОП
Паславська А.Й. В рамках Асоціації проходять щорічні конгреси із участю провідних германістів з України і з ФРН,
Австрії, Польщі, де розглядають актуальні проблеми прагматики і лінгвістики тексту, перекладознавства і
міжкультурної комунікації, методики викладання іноземних мов. Професійна кваліфікація НПП також відповідає
вимогам. 29 осіб (88%) працюють у сфері ОП від 5-ти років, 22 НПП (67%) - від 10 років, 15 НПП (45%) більше 20
років. На кафедрі МКП працює 17 осіб, з них 2 професори, 7 доцентів та 8 асистентів. НПП проходять підвищення
кваліфікації переважно в ун-тах ЄС, більшість задіяна в міжнародних стипендіальних програмах: Erasmus+, ун-т Ф.
Шиллера, м. Єна, Німеччина; стипендія Фонду Ганса Зайделя, ун-т О. Фрідріха, Бамберг, Регенсбург, Німеччина
(про це свідчать численні сертифікати, запрошення, угоди); в міжнародних наукових проектах: „Learnopolis“,
«Німецька мова в Україні», «Модернізація програми та змісту підготовки фахівців з німецької мови та літератури».
Кафедра МКП має Стратегічну програму розвитку на 2020-2025. Інформація про професійну та наукову діяльність
кафедри міститься також на сайті кафедри: https://cutt.ly/zyjI7t5. Тож досягнення цілей та ПРН ОП забезпечують
НПП із належною академічною та професійною кваліфікацією, які перебувають в процесі постійного росту та
розвитку.

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

Процедури конкурсного відбору викладачів регулює «Порядок проведення конкурсного відбору...» від 2018р
https://cutt.ly/eygvyfM . За умовами конкурсного відбору претендент на заміщення вакантної посади НПП повинен
мати відповідну кваліфікацію, науково-методичний доробок, досвід роботи за фахом в Україні та за її межами,
прочитати відкриту лекцію чи практичне заняття за участі НПП кафедри, залежно від посади, на яку він претендує.
Після рекомендації кафедри і обговорення на Вченій раді університету (факультету) відбувається таємне
голосування. Претендент вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від присутніх на
засіданні Вченої ради університету (факультету). Під час зустрічі викладачі підтвердили, що така процедура
відбувається відповідно до встановлених ЗВО правил. Аналіз засвідчив, що процедури конкурсного добору
викладачів є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму претендентів як за рахунок
їх відповідності академічній кваліфікації за дисциплінами ОП, так і за рахунок наявності необхідної кількості
наукових і навчально-методичних публікацій за профілем кафедри, необхідного досвіду та їх готовності втілювати
місію університету в життя.

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

Для здобувачів за ОП періодично організовуються зустрічі із представниками роботодавців, зокрема, у рамках «Днів
кар’єри ЄС». Крім того, аналіз додаткових документів та особисте спілкування з роботодавцями підтвердили,
кафедра постійно обговорює результати практик і побажання щодо планування окремих навчальних заходів та
подальшої співпраці з роботодавцями (перекладацькими бюро “Інтерпереклад”, “Галерея мов”, “Руна”, Австрійське
бюро кооперації у Львові, кол-центром “Мультикол”, компанією “Некстдор” в яких студенти проходять
перекладацьку практику; ліцеєм та гімназією (ліцей №8, №28, гімназія імені Василя Симоненка), де вони
проходять педагогічну практику) (Протокол №4 від 21.12.2016 р. https://cutt.ly/zyjk2mk, Протокол № 8 від
26.04.2017р. https://cutt.ly/Xyjk28G ). Так було збільшено кількість годин на перекладацьку практику, перенесено
дисципліну “Жанрові теорії перекладу” з 3-го семестру в 6-ий, додано загальні компетентності, які охоплюють soft
skills, усунуто недоліки в оволодінні методикою викладання іноземної мови у початковій школі. Під час одного із
засідань кафедри представник роботодавців, компанії “Мультикол”, запропонував посилити формування
компетенцій ділового мовлення студентів, уміння вести телефонні розмови німецькою мовою, покращити вимову.
Протоколом № 7 від 17.02.2017 розширеного засідання кафедри https://cutt.ly/2yjkGN6 було ухвалено врахувати
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такі пропозиції шляхом внесення змін до низки ОК. Таким чином, експертна група виявила достатньо фактів участі
представників роботодавців у реалізації освітнього процесу на постійній основі за ОП.

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

Представники роботодавців та професіонали-практики підтвердили, що ун-т регулярно залучає їх до аудиторних
занять. Т. Струк, директор перекладацької компанії “Лінгвістичний центр”, повідомила, що на постійній основі
проводить майстер-класи з НПП і здобувачами із впровадження перекладацького інструментарію в професію,
залучення автоматизованих систем перекладу. Гарант зазначила, що викладачі ОП поєднують викладання з
перекладацькою діяльністю (А. Паславська, Т. Ляшенко, Ю. Прохасько, В. Сулим, О. Шум’яцька, Л. Бораковський).
Студенти та викладачі кафедри мають спільні проєкти з відомими українськими письменниками і перекладачами А.
Содоморою та П. Рихлом. Традиційними є спільні міжнародні перекладацькі проєкти за участю НПП, студентів та
перекладачів, вже опубліковано 8 німецько-українських антологій, збірок перекладів німецькою та українською
мовами. На кафедрі працюють лектори з Австрії (прогр. OeAD), з Німеччини (прогр. ДААД), проходять стажування
студенти Віденського ун-ту (Австрія), Потсдамського ун-ту (Німеччина). Найкращі студенти ОП отримують стипендії
і проходять навчальну практику за кордоном у рамках партнерства з інститутом германістики університету м.
Ерланген, у рамках програми ЄС Еразмус+. На кафедрі реалізується 5 перекладацьких проектів із залученням
експертів галузі та професіональних перекладачів: «Була собі Галичина…», «Галичина. З Великої війни», «Lass es
Liebe sein», «Оповіді зі Штирії», «Lwiw. Literarischer Reiseführer», «Schwester, leg die Flügelan!». На підтвердження
експерти отримали зведену таблицю участі перекладачів-практиків у забезпеченні освітнього процесу
https://cutt.ly/MyhNrTb Таким чином, ЗВО залучає всіх означених в підкритерії 6.4 осіб до аудиторних занять та
спільних проєктів.

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

Корчак Ю.М., представник ін-ту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЗВО зазначив, що в межах
ЗВО здійснюється підвищення кваліфікації та стажування в рамках довгострокових (180 год.) та короткострокових
програм (40 год.) за денною та вечірньою формою навчання. Певні курси спрямовані на ознайомлення із системою
Moodle, іншими системами управління навчанням та процедурами виявлення плагіату. На основі аналізу відомостей
СО, додаткових документів та усного спілкування можна зробити висновок, що більшість НПП цієї ОП проходить
стажування за кордоном по кілька разів протягом 5 років (Ун-т Фрідріха Александра, Ерланген, Лейбніц-Інститут,
Мангайм, Університет ім. Отто Фрідріха, Бамберг, Лейпцігський центр підвищення кваліфікації, Університет ім. Ф.
Шиллера, Єна (Німеччина); Стенфордський університет (США); Грацький університет імені Карла і Франца
(Австрія) тощо. Частина викладачів ОП проходять стажування в ун-тах України (Національний ун-т “Львівська
політехніка”, Львівський національний медичний ун-т). НПП беруть участь в стипендіальних програмах і
міжнародних семінарах з підвищення кваліфікації у Німеччині, Польщі, Австрії, Швейцарії. Це підтверджують
численні сертифікати, запрошення та інші документи https://cutt.ly/IyhNyFX. Викладачі ОП відзначили позитивні
сторони такої співпраці, вдосконалення професійних знань та вмінь. НПП також активно публікуються у фахових
виданнях України, беруть участь в Міжнародних науково-практичних конференціях, що впливає на зростання їх
наукового потенціалу. Таким чином, можна говорити про відповідність даного підкритерію критерію 6.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності на підставі преміювання за об’єктивними показниками науково-
педагогічних досягнень відповідно до «Положення щодо системи матеріального і морального заохочення
викладачів або інших форм стимулювання» https://cutt.ly/JygvsUh, “Положення про оцінювання роботи та
визначення рейтингів НПП” від 2017р https://cutt.ly/HygOCFw , “Положення про мотиваційний фонд…
https://cutt.ly/QygO74z “Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка
«Медаль Івана Франка” https://cutt.ly/IyjGZYo. Члени ЕГ переконалися в цьому під час ознайомлення з Наказом
№2226 від 12.06.2019р https://cutt.ly/gyhBK1T “Про надання премії працівникам факультету іноземних мов”. Також
у розмові з гарантом члени ЕГ дізналися, що ЗВО преміює НПП до важливих державних свят та до дня університету,
за публікації статей у наукометричних базах даних Scopus i Web of Sciences, за кращий підручник чи посібник,
розробку та розміщення в системі Moodle електронного навчального курсу. Компенсація витрат, пов’язаних з
професійним удосконаленням та науковою діяльністю за кордоном здійснюється за рахунок приймаючої сторони.
Від 07.02.2020 р. в університеті діє Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за
наукові здобутки (в новій редакції) https://cutt.ly/EygO95J Прикладів застосування такого положення на тепер ще
немає. Стратегічною програмою розвитку кафедри міжкультурної комунікації та перекладу на 2020-2025 роки
передбачено також сприяння в наданні викладачам кафедри творчих відпусток для завершення монографій,
підручників, посібників та дисертацій. Таким чином, наявна система стимулювання розвитку викладацької
майстерності ЗВО є цілком задовільною.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

В контексті критерію 6 можна виокремити такі позитивні практики: Високий рівень академічної та професійної
кваліфікації викладачів, залучених до реалізації ОП. Високий рівень академічної та професійної мобільності НПП,
участь в різноманітних міжнародних проектах, семінарах і програмах, в тому числі - стипендіальних, участь в
міжнародних науково-практичних конференціях, публікації в наукометричних і фахових журналах. Залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, а також залучення професіоналів-практиків-лекторів з
Австрії за програмою OeAD та Німеччини за програмою ДААД, а також представників роботодавців, зокрема
представників перекладацької компанії “Лінгвістичний центр” до аудиторних занять. Реалізація п’яти
перекладацьких проєктів із залученням експертів галузі. Сприяння професійному розвитку викладачів як через
власні довгострокові та короткострокові програми підвищення кваліфікації, так і у співпраці з міжнародними
організаціями через програми стажування та підвищення кваліфікації. Стимулювання розвитку викладацької
майстерності.

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

Слабких сторін за даним критерієм не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

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

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Згідно з документом “Матеріально-техн. забезпечення освітньої діяльності ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/1ygPYkU для реалізації ОП виділено аудиторний фонд та інші навч. приміщення за адресою: вул.
Університетська, 1, відповідно до Наказу МОН 29.01.2014 р. № 85 «Про закріплення держ. майна за ЛНУ ім. І.
Франка на праві оперативного управління». За тим же наказом в рамках реалізації даної ОП використовуються:
спорткомплекс, спортзали, спортмайданчики, басейн; наукова та навчальна бібліотеки. Здобувачі проживають в
гуртожитках 2, 6 і 8 (новий, поселені студенти 1 та 2 курсів) . Згідно з інформацією на відео, розміщеному на сайті,
до аудиторного фонду факультету іноземних мов належить 40 навчальних приміщень, загальною площею 1484
кв.м. Серед них: конференц-зал, обладнаний для читання лекцій у режимі онлайн та проведення конференцій,
фонетична лабораторія, 10 аудиторій зі стаціонарними проекційним та мультимед. обладнанням, спеціалізована
аудиторія для синхронного перекладу з 15 комп'ютеризованими робочими місцями з ліцензійним ПЗ “Нібелунг” для
навчання синхронному перекладу, а також зі стаціонарною кабінкою перекладача-синхроніста. При зустрічі було
з'ясовано, що зараз факультет отримав ліцензійне програмне забезпечення Традос. Кафедра МКП має декілька
ноутбуків та аудіо-програвачів. ЗВО виграв грант на 200 тис євро на інформаційне обладнання для університету
(бібліотека, обладнання для відеоконференцій, накопичувачі інформації). Цю інформацію підтверджує як відео,
розміщене на сайті ЛНУ, так і презентація технічного забезпечення https://cutt.ly/fyhNuD5
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

За результатами дистанційної експертизи та опитувань стейкхолдерів було встановлено достовірність поданої у
відомостях про самооцінювання інформації щодо вільного та безкоштовного доступу викладачів та здобувачів вищої
освіти до освітніх ресурсів. Усі викладачі та здобувачі вищої освіти мають безоплатний доступ до мережі Інтернет
(безкоштовний доступ до мережі wi-fi забезпечений у всіх навчальних приміщеннях, де здійснюється реалізація
даної програми), до ресурсів навчальної та наукової бібліотек, у тому числі електронних, навчальної літератури на
кафедрі. DAAD надає свої бібліотечні фонди, розміщені в 406 аудиторії. Ця аудиторія двічі на тиждень
використовується як відеотека. Учасники освітнього процесу можуть користуватися і бібліотекою Драгоманова, де
зберігаються подаровані фонди з перекладознавства і германістики. Щодо поповнень власної бібліотеки кафедри,
то вони відбуваються дуже часто завдяки співпраці з швейцарським фондом Гельвеція. Університет надає
можливість кожного року складати список потрібної літератури. До всіх цих ресурсів здобувачі і викладачі мають
безоплатний доступ. Зокрема, вони можуть дистанційно користуватися бібліотечними інформаційними послугами.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Проректор з навч.-виробничої та адміністрат.-господарської роботи Курляк В.Ю. зауважив, що в навч. аудиторіях
АГЧ регулярно перевіряє електропроводку. Цього року закінчується проєкт реставрації головного корпусу, де у
першу чергу було замінено саме електропроводку. Отримано 10 млн державних інвестицій на проведення
протипожежних заходів, вже заплановано обладнати корпуси протипожежною сигналізацією. На 4 поверсі
навчального корпусу є аварійний вихід, ключі від якого знаходяться в фонетичній лабораторії та в деканаті. ЕГ,
керуючись наказом МОН України № 974 від 15.08.16.”Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів... https://cutt.ly/tylu1pW, де прописано, що “двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без
перешкод відчинені”, вважає, що під час масштабної пожежі необхідність шукати ключ від аварійного виходу може
зашкодити своєчасній евакуації. На кафедрі МКП є вогнегасник і аптечка. Проте, згідно з “Інструкцією щодо...
експлуатації первинних засобів пожежогасіння у ЛНУ ім. І. Франка” https://cutt.ly/2yluNV0 “Приміщення, у яких
розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-
1,4 чи ВВК- 2, але не менше, ніж один вогнегасник… на приміщення”. Згідно з “Типовою інструкцією № 7 щодо
заходів пожежної безпеки приміщень обчислювальних центрів, комп'ютерних класів ЛНУ ім. І. Франка” вогнегасник
має знаходитись не далі 20 метрів від найбільш віддаленого місця приміщення https://cutt.ly/9yluMOR. Отже, ЕГ
вважає, що кількість вогнегасників та їхнє місцерозташування необхідно привести до норм та правил, прописаних у
відповідних документах. У ЗВО існує система інструктажів щодо Правил пожежної безпеки, цивільного захисту та
дій у надзвичайних ситуаціях https://cutt.ly/vyk8JaH. Наказ від 2018 р. регулює порядок проходження навчання та
інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки https://cutt.ly/myk8GBr. Усі працівники
повинні проходити планові та інші інструктажі з питань цивіл. захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних
ситуаціях. Під час зустрічі здобувачі зауважили, що протипожежні навчальні евакуації у них не проводились, проте
була реальна евакуація у зв'язку з попередженням про замінування корпусу. На думку студентів, евакуація пройшла
добре. У розпорядженні студентів є їдальня і 2 буфети. На зустрічі з гарантами зав. каф. МКП Паславська А.Й.
повідомила, що ЗВО отримав великі кошти на реконструкцію: замінені вікна, утеплені корпуси. Відремонтовано всі
вбиральні. У приміщеннях ЗВО дотримуються санітарно-епідеміологічні норми. Студенти на 3 і 4 курсах проходять
медичний огляд перед практикою. В головному корпусі ЗВО працює медичний пункт для студентів та працівників.
Отже, під час дистанц. експертизи було встановлено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів.

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

Під час дистанційної експертизи було виявлено достатній рівень освітньої, організаційної, інформаційної та
консультативної підтримки здобувачів. Організаційна та інформаційна підтримка. Є електронний розклад на сайті,
функціонує система “Деканат”, де у здобувачів та викладачів є особистий кабінет, через який вони мають доступ до
оцінок та до вибору вибіркових загальноуніверситетських дисциплін. Для реалізації цієї ОП використовується
освітнє середовище Moodle, на якому під час карантину викладачі активізували змістове наповнення та розробку
своїх курсів. В період вимушеного дистанційного навчання викладачі, здобувачі, органи студ. самоврядування
активно підтримують зв'язок за допомогою інших платформ: Google Classroom, Edmodo, Zoom, Skype та
різноманітних месенджерів: Telegram, Viber. Соціальна підтримка. Функціонує студ. уряд (студрада) і профком. Ці
два органи переважним чином співпрацюють, наприклад, поселення у гуртожитки відбувається за згодою голів
студради і профкому. Профком надає матеріальну допомогу та заохочення здобувачам вищої освіти. Консультативна
підтримка здійснюється через Психологічну службу університету. Під час зустрічі керівник служби Мочаліна Ю.І.
зауважила, що до них звертаються з особистими проблемами, напр., з панічними атаками, тоді вони долучають
психіатрів. Також служба проводить адаптацію першокурсників. Крім того, за зверненням студентів служба
організовує різноманітні тренінги: з ораторського мистецтва, з тімбілдінгу та софт-скілз.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Відповідно до інформації на сайті, до кінця 2018 року мали бути встановлені 8 гусеничних сходових підйомників.
Під час дистанційної зустрічі з адміністративним персоналом проректор з навчально-виробничої та
адміністративно-господарської роботи Курляк В. Ю. зауважив, що ці підйомники у значній мірі встановлені, проте
процес гальмується за рахунок того, що 14 корпусів є пам’ятками архітектури. В інших місцях працюють спеціально
найняті працівники, які допомагають здобувачам з особливими потребами дістатися до аудиторії. Щодо корпусу, де
реалізується дана ОП, то для маломобільних здобувачів вищої освіти обладнаний пандус та є ліфт, яким студенти з
особливими освітніми проблемами можуть користуватися за допомогою спеціального ключа. Вбиральня для таких
здобувачів вищої освіти обладнана на 1 поверсі корпусу. Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами
координує “Ресурсний центр з інклюзивної освіти». Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний
сходовий підйомник PTR-130. У разі потреби можливе його використання на будь-якому факультеті даного ЗВО.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

В ЗВО розроблено “Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка”
https://cutt.ly/kygWO7R Серед головних завдань комісії визначені: врегулювання та вирішення конфліктних
ситуацій, які виникають в освітньому середовищі та пов’язані з корупцією, дискрімінацією, сексуальними
домаганнями. Зазначено, що комісія працює з залученням психологічної служби ЗВО. Під час опитування студентів
та НПП було з'ясовано, що студенти і викладачі знають про те, що у них існує можливість звернутися по допомогу,
користуючись телефоном довіри або зателефонувати на “антикорупційну лінію”, а також, що потім це питання може
розглядатися комісією, проте, жоден з присутніх на зустрічах з експертами не користувався цією можливістю, усі
конфлікти вирішувались зверненням до викладачів чи завідувача кафедри. Також в університеті функціонує
Психологічна служба університету, до якої можна безпосередньо звернутись. В ЗВО діє “Антикорупційна програма
ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/sygW3bS, де чітко прописана процедура врегулювання конфлікту інтересів
та дії здобувачів, НПП чи інших співробітників університету у випадку виявлення корупції.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Розгалужена система інструктажів щодо Правил пожежної безпеки, питань цивільного захисту та дій у
надзвичайних ситуаціях Ліцензійне програмне забезпечення для перекладу 10 аудиторій, обладнаних
стаціонарними проекторами та мультимедіа Спеціальна аудиторія для навчання синхронному перекладу Комфортні
гуртожитки Достатність аудиторного фонду Психологічна служба університету Працює система “Деканат”, система
електронного розкладу, інші електронні платформи для дистанційного навчання Покриття wi-fi та безоплатний
доступ до нього Пристосування навчального корпусу для доступу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми
потребами Виграні гранти на інформаційне та матеріальне забезпечення Діє “Антикорупційна програма ЛНУ імені
Івана Франка” Достатнє забезпечення бібліотечними фондами як наукової бібліотеки Університету, так і бібліотеки
Драгоманова, безоплатне постачання новою швейцарською літературою завдяки співпраці з швейцарським фондом
Гельвеція. Існує проєкт на YouTube під назвою FrankoTV, де висвітлюється історія університету та інші цікаві
новини.

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

Не проводяться протипожежні навчальні евакуації Рекомендуємо регулярно проводити протипожежні навчальні
евакуації. Ключ від аварійного виходу варто зберігати біля самого виходу у спеціальному ящику під склом, а ще
краще - тримати аварійні виходи відкритими. У випадку великого задимлення може бути мало часу і можливостей,
щоб дістати ключ в деканаті або фонетичній лабораторії, де такі ключі зберігаються наразі. Рекомендуємо привести
до норм та правил, прописаних у відповідних документах, кількість вогнегасників та їхнє місцерозташування. Не
оновлюється лекторій з 2013 року. Рекомендуємо оновити відеолекторій за рахунок хоча б надання посилання на
наявне студентське телебачення “Франко ТV”

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

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

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

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

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

Гарант ОП вказала, що вони навіть “занадто часто” переглядають ОП після аналізу опитувань студентів,
запроваджують нові ОК та видаляють ті, які здобувачі вважають нерелевантними. Під час зустрічі з представниками
студентського самоврядування та зі здобувачами така інформація була підтверджена. Здобувачі сказали, що до їх
побажань та зауважень постійно дослухаються, їх запрошують на засідання кафедри (зокрема, старост курсів).
Старости курсів збирають побажання від здобувачів, передають їх на засідання Вченої ради факультету через
представника студентського уряду, потім ці пропозиції відхиляються або приймаються. Експертна група отримала
результати опитувань, в яких зазначалося, що здобувачі хотіли б бачити в переліку дисциплін медіаграмотність, на
що гаранти відповіли, що навички з медіаграмотності отримуються під час вивчення іншої дисципліни. Справді, в
переліку загальноуніверситетських вибіркових дисциплін наявна дисципліна “Медіаграмотність: технології та
практичне застосування”, що викладається на факультеті журналістики. Таким чином, вимоги підкритерію 2 в
контексті 8 критерію виконуються: здобувачі залучаються до процесу забезпечення якості ОП як її партнери.

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

На зустрічі з роботодавцями були присутні представники перекладацьких бюро (Галерея мов, Galaxy), шкіл із
поглибленим вивченням німецької мови (Ліцей №8, Ліцей №28), call-центрів (Некстдор, Мультикол).
Представники call-центрів відзначили, що випускникам, які приходять до них на роботу, бракує знання базової
лексики на відміну від спеціалізованих термінів, і було рекомендовано звернути на це увагу під час викладання. Вже
було втілене їх побажання щодо покращення фонетики. Т. Струк відзначила, що ведеться постійний діалог щодо
впровадження перекладацького інструментарію, зокрема, САТ-інструментів, у навчання. Представник агентства
“Мультикол” зазначив, що їх постійно запрошують на засідання кафедри, і вказав, що порівняно з 2004 роком, коли
вони починали працювати, навички міжкультурної комунікації значно покращилися. Акцентував увагу на
збагаченні лексики випускників. Представник центру “Galaxy” зазначив, що найважливішою перевагою
представників цієї кафедри є вміння вчитися і адаптуватися під нові умови роботи. В відомостях про СО відзначено,
що, враховуючи думку роботодавців, розробники ОП включили до неї ОК “Комунікативні стратегії усного
мовлення”, “Формування компетенцій перекладача” і “Переклад різножанрових текстів” (перераховані компоненти
є вибірковими). Експерти отримали в якості підтвердження протоколи засідань кафедри за участі роботодавців
https://cutt.ly/cyhNoNA https://cutt.ly/eyhNpOa ЕГ пересвідчилася завдяки аналізу відгуків роботодавців і під час
спілкування з ними в тому, що їх залучають до процесу забезпечення якості ОП як партнерів, а отже, вимоги
підкритерію 3 критерію 8 виконуються.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Акредитація ОП “Переклад (німецька мова)” є первинною, отже, випускників по цій ОП ще не було. Тим не менш,
експертна група вважала за необхідне запросити на зустріч випускників випускової кафедри, які навчалися за
магістерськими ОП або вчаться у аспірантурі, оскільки вважала за нагальне з'ясувати, чи долучають їх як
стейкхолдерів до перегляду ОП, чи відслідковують їх кар’єрний шлях тощо. Отже, викладене нижче може слугувати
джерелом інформації під час наступної акредитації ОП. Також отримана інформація є важливою в контексті
загальної культури якості та внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО. 9.04.20 р. на сайті університету була
опублікована анкета з опитуванням випускників, що охоплює багато сфер: задоволеність випускників процесом
навчання і отриманими компетентностями, їх працевлаштування до, під час та після закінчення навчання, їх
остаточна задоволеність ЗВО та якістю ОП, на якій вони навчалися. Варто відзначити чітку логіку й продуману
структуру анкети, що свідчить про серйозний підхід до обробки інформації щодо кар’єрного шляху випускників і до
їх оцінки навчання в даному ЗВО. На сайті ун-ту є 2 розділи, один - “Відомі випускники” - керується Центром
Маркетингу (керівник - О. Осередчук) https://graduates.lnu.edu.ua/, постійно поповнюється новинами. Також є
сторінка Асоціації випускників https://alumni.lnu.edu.ua/, на якій новин майже немає, посилання ведуть на пусті
сторінки. О. Осередчук на зустрічі з сервісним персоналом запевнила, що вони співпрацюють з асоціацією
випускників. В відомостях СО вказано, що кар’єрний шлях випускників відслідковує Відділ кар’єрного розвитку та
співпраці з бізнесом. На зустрічі з сервісним персоналом була присутня представниця цього центру Мазур Анастасія,
яка зазначила, що вони проводять “Дні кар’єри ЄС”, “Майстерні кар’єри”, “Форуми кар’єри”, де пропонують вакансії.
Проте навіть в інформації на їх сторінці не вказано, що в їх функції входить відслідковування кар’єрного шляху -
тільки сприяння працевлаштуванню. Але у відомостях СО вказано, що кафедра МКП щороку проводить опитування
випускників та за останніми даними 89% випускників працевлаштовані, з них 55% працює за спеціальністю. Отже,
відзначимо, що і ЗВО загалом, і кафедра МКП зокрема, не випускають зі своєї уваги подальший кар’єрний шлях
випускників, зважають на їх рефлексії щодо навчання в ЗВО, і вважаємо це позитивним чинником в контексті
внутрішнього забезпечення якості освіти. Рекомендуємо і надалі підтримувати практику відслідковування
кар’єрного шляху випускників.

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

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми у Львівському національному університеті імені Івана Франка
забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://cutt.ly/3ygc6VM). Система забезпечення якості закладу освіти забезпечує
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності. Як відзначено у відомостях про
самооцінювання, основною формою внутрішнього забезпечення якості під час реалізації ОП виступають ректорські
заміри знань, які проходять у тестовій формі для дисциплін, обраних за результатами екзаменаційної сесії. При
отриманні значних розходжень у бік зниження середнього балу оцінювання під час ректорського зрізу і отриманого
під час сесії здійснюються такі заходи: 1) розгляд на засіданні кафедри причин низької успішності з розробкою
відповідних рекомендацій; 2) в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях методичної ради факультету.
Також на кафедрі постійно обговорюються побажання здобувачів, що сприяє перегляду ОП. В кінці року
проводяться усні опитування стосовно рівня задоволеності здобувачів навчальними дисциплінами і відповідно до
цього коригується навчальний план на наступний рік. Також на кафедрі постійно обговорюються побажання
здобувачів, що сприяє перегляду ОП. Експерти також отримали результати письмових опитувань здобувачів.
Здійснювані на кафедрі і факультеті заходи дозволяють внести корективи в освітню програму, у підходах до
оцінювання знань, а також удосконалення методів викладання.

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

Акредитація є первинною.

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

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

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Серед сильних сторін в контексті Критерію 8 відзначимо наступні: Фактичне залучення до розробки і моніторингу
ОП здобувачів через засідання кафедр і самоврядування. Фактичне залучення до контролю якості ОП роботодавців і
випускників, про що свідчать їх відгуки під час візиту та протоколи засідань кафедри. Відслідковування кар’єрного
розвитку випускників, дуже ретельно і детально продумана анкета опитування.

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

Серед слабких сторін зазначимо такі: Переважно усні опитування здобувачів стосовно якості навчальних дисциплін,
результати цих опитувань не впливають на продовження контрактів з викладачами або їх фінансову мотивацію
Рекомендуємо проводити письмові опитування і враховувати думку здобувачів під час конкурсного відбору
викладачів. Не проводяться заходи, лекції, відсутні освітні компоненти, присвячені академічній доброчесності та
академічному письму як її складовій. Рекомендуємо Центру забезпечення якості освіти проводити такі заходи
регулярно. Асоціація випускників дуже рідко оновлює інформацію на сайті, більшість посилань є неактивними.
Рекомендуємо переглянути та оновити інформацію на сайті Асоціації випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

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

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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 Івана Франка
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/dt9SFJH ) «Правилами
внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана Франка» (https://cutt.ly/YygAeRN ). Забезпечення здобувачам вищої
освіти формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюється “Тимчасовим положенням про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка” https://cutt.ly/oygvgiR,
“Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ
імені Івана Франка”https://cutt.ly/eygvfXh , “Тимчасовим положенням Про порядок забезпечення вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у ЛНУ імені Івана Франка” https://cutt.ly/1t828N1 . Оцінювання роботи
викладачів регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників» (https://cutt.ly/HygOCFw ). Опитування студентів, викладачів, аспірантів,
випускників та роботодавців проводиться згідно з «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (https://cutt.ly/0ygAxAd ). Зазначені документи
розміщені на сайті університету у розділі «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу»
(https://cutt.ly/DyjGtYd ). Діяльність Студентського уряду ЛНУ регламентується «Положенням про студентське
самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка” https://cutt.ly/VygASNP Таким чином,
у ЗВО розроблено комплекс установчих та регламентуючих документів, у яких визначено чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Усі документи є у вільному доступі
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на сайті ЗВО у розділі Документи університету https://cutt.ly/Hyg3PSj та послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми.

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.

Оскільки ОП, що акредитується, була розроблена у 2016 році, то на той момент діяли інші вимоги до оприлюднення
ОП. Перегляд та внесення змін у ОП на рівні зміни ОК відбувався в межах визначеної ЗВО процедури регулярного
моніторингу, заслуховування пропозицій про зміни на Вченій раді факультету іноземних мов та затвердженні їх на
Вченій раді університету після погодження навчально-методичною комісією. Наразі на офіційному веб-сайті ЗВО на
сторінці факультету іноземних мов оприлюднено точну т а достовірну інформацію про освітню програму в обсязі,
достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) і суспільства. Адреса веб-
сторінки: https://cutt.ly/gygSWzT

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднено точну т а достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її
цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. Адреса веб-сторінки: https://cutt.ly/hygSxVz Однак ЕГ
відмічає, що на сайті факультету та кафедри відсутні робочі програми та силабуси до деяких ОК ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

У ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, прописані у низці положень, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Усі необхідні документи є у відкритому доступі на сайті ЗВО. Зазначені
правила та процедури послідовно дотримуються під час реалізації ОП. На офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднено
точну т а достовірну інформацію п р о освітню програму в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства.

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

На сторінці, де оприлюднено ОП, не вказано адресу для надсилання зауважень та пропозицій. Таку інформацію
можна знайти окремо у вкладці Контакти на сторінці факультету іноземних мов. Рекомендуємо для зручності
розмістити електронну адресу для зворотного зв'язку на тій самій сторінці, де розміщено інформацію про ОП. До
деяких ОК на сайті кафедри та факультету відсутні робочі програми та силабуси. Рекомендуємо їх оприлюднити на
обох сторінках. Деякі положення ЗВО носять тимчасовий характер (зокрема “Тимчасове положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка”, “Тимчасове положення Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у
Львівському національному університеті імені Івана Франка”). Рекомендуємо затвердити положення на постійній
основі. На сторінці, де публікується Інформація про стан та результати проведення публічних закупівель ЗВО
(https://cutt.ly/nygSA1Q), останні новини датуються 2016 роком. Рекомендуємо оновити цю публічну інформацію.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО визначено чіткі та зрозумілі процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Усі
документи є у вільному доступі. На сайті ЛНУ ім. І. Франка доступна вся необхідна інформація щодо ОП та її
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складових за виключенням робочих програм та силабусів кількох ОК. З огляду на виявлені незначні зауваження до
прозорості та публічності, які в загальному не впливають на якість ОП, рівень відповідності ОП Критерію 9 можна
визначити, як В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

ЕГ звертає увагу на те, що набір здобувачів вищої освіти на ОП “Переклад (німецька мова)” здійснювався лише у
2016 та 2017 роках. Така ситуація виникла через те, що у 2018 році ОП “Переклад (німецька мова)” було оновлено та
перейменовано на “Переклад двох іноземних мов та міжкультурна комунікація” і відповідну інформацію було
внесено у ЄДЕБО, де оновленій ОП було призначено новий ID 29711. З 2018 року набір здобувачів вищої освіти
почали здійснювати лише на оновлену ОП “Переклад двох іноземних мов та міжкультурна комунікація” (ID 29711).
У зв'язку з тим, що двом освітнім програмам було присвоєно різні ID коди у ЄДЕБО, ЕГ не може розглядати ОП
“Переклад двох іноземних мов та міжкультурна комунікація (ID 29711, 2018 р.) як таку, що є продовженням ОП
“Переклад (німецька мова)” (ID у ЄДЕБО 9344, 2016 р.), і вважає ці дві ОП окремими та самостійними. Таке
уточнення є важливим з точки зору того, що у відомостях про самооцінювання (СО) ОП “Переклад двох іноземних
мов та міжкультурна комунікація” (ID 29711, 2018 р.) представлено як оновлену версію ОП “Переклад (німецька
мова)” (ID 9344, 2016 р.), яку акредитує ЕГ. Дистанційний акредитаційний візит було здійснено за допомогою
використання програми для проведення відеоконференцій ZOOM, вибір якої відбувся за попередньою згодою із
ЗВО. Відзначаємо, що вранці другого дня (22.04.2020) та після обіду відбувалися технічні збої на платформі, через
що учасників постійно “викидало” з конференції. У зв'язку з цим файл відео зустрічі із академічним персоналом, що
відбулася о 10 годині 22 квітня 2020 року, не був повністю конвертованим. Тим не менш, в папку завантажений
неконвертований файл, а також невелика частина зустрічі тривалістю 5 хвилин, на якій можна пересвідчитися, що
всі запрошені згідно з програмою візиту учасники були присутні. Відзначимо, що представники ЗВО добре
організували присутність членів колективу на всіх зустрічах. Всі учасники дотримувалися визначених на початку
кожної зустрічі правил поведінки, що сприяло безперешкодному спілкуванню.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Скиба Катерина Миколаївна

Члени експертної групи

Діденко Ірина Олексіївна

Плетенецька Юлія Миколаївна

Бойко Ольга Олексіївна
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