
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 16973 Початкова освіта

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 013 Початкова освіта

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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 16973

Назва ОП Початкова освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 013 Початкова освіта

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шпак Валентина Павлівна, Білик Тетяна Сергіївна, Похилюк Олена
Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 07.10.2020 р. – 09.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/document.pdf

Програма візиту експертної групи https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/prohrama-vizytu-ekspertnoi-hrupy-z-
provedennia-akredytatsii-op-pochatkova-osvita-os-mahistr

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

Загальне враження від ОПП «Початкова освіта» є позитивним. Вона має чіткі перспективи розвитку та
вдосконалення. Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії університету, ця єдність та відповідність є
реальним механізмом досягнення успіху ОПП в результаті координації та консолідації університету як єдиного
освітнього простору. Структура та зміст ОПП повністю відповідає предметній області зазначеної спеціальності,
логічно побудована, що дозволяє досягти програмних результатів навчання. Містить ефективні інструменти
формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів. Доступ до програми вступників не містить
дискримінаційних положень, правила прийому оприлюднені на сайті. Форми та методи навчання й викладання
сприяють досягненню заявлених в ОПП цілей та програмних результатів навчання. Форми контрольних заходів та
критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення
здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОПП в цілому. ЗВО
популяризує академічну доброчесність. Наявна матеріально-технічна база та людські ресурси дозволяють досягнути
визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Освітнє середовище є безпечним, а
забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої
освіти є достатньо прозорим та дієвим. Стейкголдери беруть участь в розробленні та удосконаленні програми і
готові до змін для отримання більш якісного освітнього середовища. Інтегрованість роботодавців значно сприяє
забезпеченню необхідних практик для отримання конкурентного випускника. Наявні окремі недоліки програми не
знижують загального позитивного враження, натомість визначають перспективи для її удосконалення.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОПП має достатньо чітко сформульовані реалістичні та актуальні цілі, які відповідають місії та стратегії
університету та враховують тенденції розвитку спеціальності та сучасні потреби ринку праці. 2. У ЛНУ до процедури
розроблення та офіційного затвердження освітніх програм залучаються здобувачі, роботодавці та інші
стейкголдери, використовується практика проведення зовнішньої експертизи ОПП. 3. Обсяг ОПП “Початкова
освіта”, її структура повною мірою відповідає нормативним вимогам законодавства щодо навчального навантаження
здобувачів ОС “Магістр”. 4. ОК ОПП логічно взаємопов'язані, структуровані та спрямовані на досягнення заявлених
цілей і ПРН, зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 013 Початкова освіта. 5. ОПП надає змогу
здобувачеві освіти сформувати освітню траєкторію, здобути соціальні навички й отримати необхідну практичну
підготовку. 6. Інформація про ОПП “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня і правила прийому на неї є
доступними, прозорими та об’єктивними. Вони повною мірою відповідають чинним нормативним вимогам і
вирізняються конкретними особливостями спеціалізації “Дошкільна освіта”. 7. Механізм визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти за програмами академічної мобільності, визначено чітко і зрозуміло,
є доступним для всіх учасників освітнього процесу. 8. Результати опитування свідчать про застосування
студентоцентрованого підходу до процесу навчання з боку викладачів, задоволеність здобувачами рівнем
викладання навчальних дисциплін. 9. Тісна співпраця з роботодавцями, запровадження досвіду, набутого під час
проходження наукових стажувань в Україні і за кордоном, сприяє оновленню та змістовому наповненню ОПП. 10.
Наявність у відкритому доступі відповідних документів, що регламентують форми контрольних заходів та атестації
здобувачів. Чіткі форми підсумкового контролю, затверджені процедури повторної перездачі. 11. Практика
попередження конфлікту інтересів шляхом частої практики викладання предметів двома викладачами. 12.
Сприяння та допомога в перевірці наукових робіт здобувачів на наявність плагіату, свобода вибору програми
перевірки. 13. Професіоналізм НПП факультету у запровадженні в освітній процес сучасних освітніх практик. 14.
Наявність стажування викладачів кафедри в інших ЗВО, зокрема закордонних. 15. У ЗВО наявна сучасна
матеріально-технічна база й інформаційні ресурси з безперешкодним і безоплатним доступом; освітнє середовище
безпечне для життя й здоров’я здобувачів і дає змогу задовольнити їхні потреби; розпочато роботу зі створення умов
для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами. 16. До співпраці залучаються
стейкхолдери, які беруть активну участь у проведенні тренінгів, майстер-класів, круглих столів, практикумів. 17.
Здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування регулярно долучалися до вдосконалення
ОПП, надавали конструктивні пропозиції.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Рекомендуємо переглянути формулювання нормативного змісту підготовки за ОПП у термінах результатів
навчання з метою приведення у повну відповідність до заявлених цілей та фактичного змістового наповнення
освітньої програми. 2. Рекомендуємо при перегляді ОПП врахувати рекомендації роботодавців щодо більш
детального ознайомлення здобувачів освіти з системою формувального оцінювання, що є пріоритетною в
початковій школі, з формами та методами ефективної співпраці з батьками учнів. 3. Рекомендуємо перенести
дисципліни, що забезпечують фахові компетентності викладача педагогіки та методик початкової освіти з
вибіркового блоку до блоку обов'язкових дисциплін. 4. Рекомендуємо оптимізувати визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, через більш активне залучення здобувачів освіти другого (магістерського) рівня
до навчання за програмами академічної мобільності, а також навчання за програмами “Подвійний диплом”. 5. ЕГ
рекомендує вдосконалити процедуру внутрішнього аудиту змісту освітніх компонентів в контексті відповідності
навчальному плану та їхнього своєчасного оновлення. У робочих програмах варто використовувати нові (за останніх
5 років) та іншомовні джерела відповідно до навчальної дисципліни. 6. Рекомендуємо активізувати процес
залучення здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної академічної мобільності. 7. Відсутність результатів
опитування здобувачів щодо наявності/ відсутності порушень академічної доброчесності. 8. Відсутність проведення
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радою студентського самоврядування заходів по інформуванню та заохоченню студентів до дотримання академічної
доброчесності. 9. Невелика кількість залучених роботодавців та практиків до освітнього процесу. 10. Рекомендуємо
розробити механізм проведення роботодавцями систематичних лекцій та майстер-класів для здобувачів вищої
освіти за ОПП. 11. Рекомендуємо употужнити роботу з облаштування лабораторії для проведення занять студентів
ОПП відповідно до сучасних вимог НУШ. 12. ЗВО варто завершити розпочату роботу з облаштування навчальних
корпусів та університетських гуртожитків для осіб особливими потребами. 13. Рекомендуємо збільшити кількість
опитувань та комунікації зі студентами саме через органи студентського самоврядування - з метою збору актуальної
та об'єктивної інформації про можливі конфліктні ситуації та запобігання їх виникненню. 14. Рекомендуємо
здійснити аналіз ефективності функціонування освітнього середовища Moodle як платформи для організації
дистанційного навчання. 15. Рекомендуємо розглянути питання забезпеченості місцями в гуртожитках для
здобувачів освіти факультету педагогічної освіти. 16. Рекомендуємо підтримувати традиційні щорічні зустрічі
випускників, що сприятиме посиленню профорієнтаційної роботи, підтриманню взаємозворотного зв’язку з
випускниками, відстеженню їхнього кар’єрного росту.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ОПП має чітко визначені цілі, що передбачають набуття випускниками професійної кваліфікації для викладання у
вищій школі, а також їх підготовку до роботи за науково-дослідницькою, педагогічною, освітньою професійною
діяльністю (редакція ОПП 2018 р. https://cutt.ly/ugkBW3o). У редакції ОПП 2020 р. https://cutt.ly/IgkBmOj її мету
окреслено як формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання й проблеми
інноваційного та дослідницького характеру в галузі початкової освіти, а також набуття інтегральних, загальних та
спеціальних компетентностей щодо здійснення інноваційної педагогічної управлінської, моніторингової,
психологічної, соціальної діяльності у ЗЗСО. У тому, що випускники магістратури додатково отримують можливість
працевлаштування методистом ЗДО, розробники вбачають позитивну особливість ОПП. У відомостях про
самооцінювання зв'язок цілей ОПП з місією та стратегією ЗВО описано з посиланням на відповідні документи,
зокрема Статут університету https://cutt.ly/LgkBOda та Стратегію-2020 (затверджену 2016 р.
https://cutt.ly/6gkBRU3). Цілі ОПП відповідають місії ЛНУ - підготовці висококваліфікованого фахівця та
формуванню особистості-носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, корелюють з цілями, визначеними в
Стратегічному плані розвитку ЛНУ на 2019-2026 рр. (протокол вченої ради №70/6 від 19.06.19 р.), спрямовані на
забезпечення високої якості освітнього процесу, утвердження й зміцнення ідеалів і принципів національно-
культурної ідентичності українців, інтеграцію української освіти в європейський та світовий простір. Відданість місії
та стратегічним цілям розвитку університету під час зустрічей з ЕГ демонстрували представники адміністрації ЛНУ,
розробники ОПП та академічний персонал факультету педагогічної освіти. Можемо зробити висновок про
відповідність цілей ОПП місії та стратегії університету, комунікування цих цілей в академічному та зовнішньому
середовищі існування ЗВО, їхню актуальність та реалістичність.

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

Під час зустрічей з розробниками ОПП було з'ясовано, що потреби та інтереси стейкголдерів вивчали та
враховували. Зокрема, інтереси студентів вивчали шляхом опитувань на рівні факультету (Протокол засідання
кафедри початкової та дошкільної освіти №8 від 24.12.19 р. засвідчує врахування пропозиції О. Галюки щодо
розширення вибіркових ОК); роботодавців та представників академічної спільноти запрошували здійснити
експертне оцінювання змісту ОПП (на сайті факультету розміщено рецензії та відгуки). Зауважимо, що в ЛНУ
розроблено внутрішні нормативні документи, які регулюють процедуру врахування позицій і потреб стейкголдерів
під час проектування освітніх програм (https://cutt.ly/pgkNld3). На розгляд ЕГ було надано документальне
підтвердження фактів надходження пропозицій від роботодавців і їх врахування під час перегляду мети, завдань
ОПП, ПРН на 2020-2021 н.р. Так, обговорення ОПП та формулювання цілей і програмних результатів навчання з
метою врахування інтересів роботодавців відбувалося на спільних засіданнях кафедри початкової та дошкільної
освіти з представниками управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з питань
забезпечення кар’єрного зростання випускників спеціальності 013 Початкова освіта в сфері освітньої діяльності
регіону (Протокол №4 від 22.10. 2019 р.). Під час зустрічі з роботодавцями було підтверджено активну їх співпрацю
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з академічним персоналом факультету педагогічної освіти щодо вдосконалення освітнього процесу, зокрема
необхідності проведення окремих практичних занять з методик початкової освіти безпосередньо у ЗЗСО, на чому на
засіданні проєктної групи наголосила директор початкової школи «Світанок» Л. Андрушко (Протокол № 9 від 11.02.
2020 р.). Отже, вивчення потреб стейкголдерів на етапі проєктування ОПП фактично відбувалося, хоча процедура
врахування цих потреб потребує унормування на інституційному рівні.

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

Структура, змістове наповнення ОК ОПП свідчать про глибоке розуміння її розробниками сучасного стану розвитку
педагогічної науки в цілому та початкової освіти зокрема. Розробники ОПП є активними науковцями, мають досвід
реалізації дослідницьких проєктів. Цілі ОПП дозволяють випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці,
адже передбачають комплексне набуття фундаментальних знань та практичних навичок, що дозволять реалізувати
себе в науковій, викладацькій, комунікаційній, управлінській, моніторинговій, психологічній, соціальній діяльності.
Запити ринку праці вивчаються передусім через взаємодію з роботодавцями (угоди про співпрацю було надано ЕГ
для ознайомлення). Галузевий та регіональний контекст існування ОПП враховано передусім у змістовому
наповненні ОК. Крім того, регіональний контекст Львівщини як науково-педагогічного осередку відображено в
тематиці магістерських досліджень, оприлюднених на сайті ЛНУ (https://cutt.ly/TgkMgnT). Студенти мають
можливість поглиблено займатися історико-педагогічними дослідженнями, що відображають фактологічний
регіональний матеріал та відображають діяльність освітніх та просвітницьких товариств Галичини. Варто
відзначити позитивну практику тісної співпраці факультету педагогічної освіти з товариством «Рідна школа»
(семінари, конференції). Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних освітніх програм
відбувається шляхом спільної участі в наукових проєктах, під час стажування викладачів. Врахування такого досвіду
переважно стосується вибору форм і методів навчання й викладання, змістового наповнення окремих ОК (доц.
Бойко Г., ас. Ростикус Н. - Протокол № 4 від 26.06.19 р.: доц. Крохмальна Г. - Протокол №7 від 11.12.19 р.; проф.
Мачинська Н. - Протокол №9 від 11.02.20 р.) Отже, можемо стверджувати про врахування тенденцій розвитку
спеціальності, потреб ринку праці, а також галузевого та регіонального контексту під час проєктування ОПП.

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.

ОПП «Початкова освіта» в редакції 2020 р., затверджена вченою радою ЛНУ (протокол №86/7 від 3 липня 2020 р.)
та введена в дію з 1 вересня 2020 р. https://cutt.ly/IgkBmOj, відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій та
другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 013 Початкова освіта для другого (магістерського) рівня вищої освіти немає. У робочих програмах
навчальних дисциплін та силабусах, розміщених у вільному доступі на сайті ЛНУ (https://cutt.ly/hgk9SYw;
https://cutt.ly/ugk9DJ4), чітко прописано вимоги до знань і умінь, які узгоджуються з НРК та розширено перелік
загальних та фахових компетентностей. Формуванню інтегральної компетентності сприяє включення до
навчального плану таких дисциплін, як: “Конфлікти в педагогічній діяльності”, “Технології організації освітнього
процесу в закладах дошкільної освіти”. Під час вивчення циклу дисциплін нормативної частини навчального плану
здобувачі оволодівають загальними компетентностями, спрямованими на формування системного науково-
педагогічного світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; мовними компетентностями,
достатніми для спілкування зі студентами, викладачами та працівниками ЗДО в усній та письмовій формі
(“Культура наукової мови”, “Англійська мова професійного спрямування”). Набуття як універсальних, так і
психолого-педагогічних та професійно-практичних умінь і навичок сприяє вивчення вибіркових навчальних
дисциплін (https://cutt.ly/Pgk3Zvw). В ОПП зазначено, що окремі ОК (“Чинники успішного працевлаштування за
фахом”, “Конфлікти в педагогічній діяльності”) викладаються англійською мовою, що дозволяє удосконалити
іншомовну компетентність здобувачів. У програмі комплексного державного іспиту прописані чіткі кваліфікаційні
вимоги до випускників ОПП (https://cutt.ly/lgk3X45).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОПП має достатньо чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії університету. Визначені цілі та
програмні результати навчання є реалістичними та актуальними, враховують тенденції розвитку спеціальності та
сучасні потреби ринку праці. 2. Відповідно до внутрішньої документації у ЛНУ до процедури розроблення та
офіційного затвердження освітніх програм залучаються здобувачі, роботодавці та інші стейкголдери,
використовується практика проведення зовнішньої експертизи ОПП. 3. Взаємодія зі стейкголдерами має
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систематичний характер та не є лише формальною процедурою. Розробники ОПП зуміли налагодити тісні зв'язки із
роботодавцями міста, що засвідчено угодами про співпрацю, рецензіями та відгуками.

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

1. Виявлено незначні розбіжності між цілями ОПП, програмними результатами та змістовим наповненням
нормативних освітніх компонентів. З огляду на це рекомендуємо переглянути формулювання нормативного змісту
підготовки за ОПП у термінах результатів навчання з метою приведення у повну відповідність до заявлених цілей та
фактичного змістового наповнення ОПП. 2. Не всі побажання роботодавців, висловлені в усній та письмовій формі
протягом 2019-2020 навчального року, було враховано під час перегляду в редакції ОПП за 2020 р. Саме тому
рекомендуємо при перегляді ОПП врахувати рекомендації роботодавців щодо більш детального ознайомлення
здобувачів освіти з системою формувального оцінювання, що є пріоритетною в початковій школі, з формами та
методами ефективної співпраці з батьками учнів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

На основі викладеного можемо зробити висновок про загалом відповідність ОПП вимогам Критерію. Виявлені
недоліки, зокрема незначні розбіжності між цілями ОПП, програмними результатами та змістовим наповненням
нормативних освітніх компонентів, а також наявні невраховані пропозиції роботодавців щодо більш детального
ознайомлення здобувачів освіти з системою формувального оцінювання, з формами та методами ефективної
співпраці з батьками учнів, суттєво не впливають на загальну якість освітньої програми.

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).

Загальний обсяг ОП «Початкова освіта» складає 90 кредитів ЄКТС, із них обсяг обов'язкових компонентів 40
кредитів ЄКТС (цикл практичної підготовки за основною спеціальністю та спеціалізацією 15 кредитів і випускна
кваліфікаційна робота 12 кредитів); обсяг вибіркових дисциплін становить 24 кредити. Експертною групою
підтверджено, що ОП базується на компетентнісному підході, а визначені в ній загальні компетентності
відповідають міжнародному Проекту Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі». Однак
загальні компетентності, що обираються з переліку проекту TUNING, не враховують здатності вчитися й оволодівати
сучасними знаннями, бути критичним і самокритичним, приймати обґрунтовані рішення, спілкуватися з
представниками інших професійних груп різного рівня, виявляти ініціативу та підприємливість, працювати в
міжнародному контексті й автономно, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, цінувати й поважати
різноманітності та мультикультурності, а також навики здійснення безпечної діяльності та прагнення до збереження
навколишнього середовища.

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

Зміст ОПП “Початкова освіта” має чітку структуру, освітні компоненти загалом підпорядковані логіці навчання,
структурно-логічна схема ОПП відображає взаємопов'язаність і послідовність реалізації її компонентів. Це наочно
відображено в матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми, а також у
матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми.
Водночас констатуємо певну нелогічність у вивченні дисциплін ВБ 1.4. “Методика виховної роботи зі студентами”,
ВБ 1.11. “Організація управління навчальним процесом у ВЗО” та ВБ 1.12. “Теоретичні основи викладання педагогіки
та методик початкової освіти” як вибіркових, оскільки заявленими в ОП ПРН передбачено здатність розуміти
теоретико-методологічні засади розвитку вищої школи, основи управління вищим закладом освіти, а також
застосовувати організаційні форми і методи навчання у закладах вищої освіти, технології викладання педагогіки та
методик початкової та дошкільної освіти. Констатуємо, що досягнення цих ПРН у цілому забезпечується вивченням
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циклу обов'язкових дисциплін та практичною підготовкою. Натомість дисципліни вільного вибору магістрантів
дозволяють їм одночасно формувати індивідуальну особистісно-професійну траєкторію розвитку і підсилювати
досягнення заявлених в ОПП цілей навчання.

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

Експертною групою підтверджено, що заявленими в ОПП «Початкова освіта» об’єктами вивчення та діяльності є
сфера початкової та дошкільної освіти. Запропоновані в ОПП загальні та спеціальні (фахові) компетентності
реалізуються через зміст освітньої і практичної складових ОПП, виконання завдань педагогічної асистентської
практики, практики за спеціалізацією та підготовку випускної кваліфікаційної роботи відповідають методам,
методикам і технологіям, якими має оволодіти магістр початкової освіти. Це, у сукупності, дає можливість досягти
заявлених цілей і ПРН, що відображено в матрицях ОПП. Водночас, відповідно до ОПП 2018 р. визначено
спеціалізацію «Дошкільне виховання», натомість в ОПП 2020 р. такої спеціалізації не заявлено.

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

У ході експертної перевірки з'ясовано, що структура ОПП «Початкова освіта» передбачає можливість для здобувачів
формування індивідуальної освітньої траєкторії, про що свідчить індивідуальні навчальні плани магістрантів 2018-
2019 навчального року. Встановлений факт повної відповідності обраних магістрантами дисциплін вільного вибору
до переліку навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету початкової освіти заочної
форми, що запропонований і затверджений розпорядженням № 13 від 17.02.2020 р. декана факультету педагогічної
освіти “Про процедуру вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти другого другого
(магістерського) рівня на факультеті педагогічної освіти (усього 6 дисциплін вільного вибору). Обсяг кредитів ЄКТС
на дисципліни вільного вибору складає від загального обсягу 26 %, що не зовсім відповідає нормам чинного
законодавства, яким передбачено 30%. Процедуру обрання здобувачами освіти вибіркових дисциплін відображено в
оприлюдненому на сайті факультету педагогічної освіти “Тимчасовому положенні про порядок вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchalni-kursy). Результати зустрічі з магістрантами, які
навчаються за ОПП «Початкова освіта» (Юліана Балушко, Марія Грицай, Наталія Курпіль, Наталія Павленко,
Дарина Кравець, Анастасія Захарчук, Надія Сталницька), підтвердили їхню участь у процесі вибору дисциплін.

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

Практична підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти, на яку передбачено 15 кредитів з урахуванням
спеціалізації “Дошкільна освіта”, є окремим освітнім компонентом ОПП «Початкова освіта». Організація і
проведення практик регламентується “Положенням про проведення практик студентів Львівським національним
університетом імені Івана Франка (https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg-practice.pdf). Методичні
поради і зразки документів щодо проведення педагогічної (асистентської) практики обсягом 9 кредитів ЄКТС і
педагогічної практики зі спеціалізації обсягом 6 кредитів ЄКТС розміщені на сайті факультету педагогічної освіти
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice). Однак має місце розбіжність із навчальним планом, у якому
зазначено, що педагогічна практика загалом триває 4 тижні: асистентська 2 навчальних тижні (3 кредити ЄКTС) у 1
семестрі та педагогічна практика зі спеціалізації 2 навчальних тижні (3 кредити ЄКTС) у 2 семестрі. Програма
асистентської практики складається з двох змістових модулів: організація навчального процесу (за фахом) у вищій
школі; організація пошукової діяльності студентів у напрямі виконання індивідуального завдання – експертна
оцінка ОПП. Під час зустрічі експертної групи з магістрантами з`ясовано, що загалом вони задоволені педагогічною
практикою, проте пропонують за необхідне розширити блок практичних завдань із питань вирішення конфліктних
ситуацій, співпраці з батьками, роботи з документами тощо.

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

Експертною групою підтверджено, що оскільки предметна область спеціальності 013 Початкова освіта за своєю
сутністю є соціономічною, то цілі, завдання і зміст ОПП другого рівня вищої освіти повною мірою забезпечують
набуття здобувачами освіти соціальних навичок (soft skills). ОПП формує педагогічно обґрунтовану поведінку в
ситуаціях професійного вибору, здатність працювати зі студентською молоддю. ОПП передбачено формування
психолого-комунікативних навичок організації студентоцентрованого освітнього середовища. Це досягається при
вивченні таких дисциплін, як громадянське виховання, чинники успішного працевлаштування за фахом (англ.
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мовою), конфлікти в педагогічній діяльності (англ. мовою), профілактика та подолання професійного та емоційного
вигорання, педагогічна етика та комунікативний етикет викладача. Розвиток у магістрантів soft skills передбачений і
програмою педагогічної практики. Зустрічі з фокус-групами викладачів і магістрантів підтвердили заявлений у
відомостях самооцінювання важливий чинник формування соціальних навичок за ОПП «Початкова освіта»:
організовувати роботу в групі, у колективі, забезпечувати профілактику та подолання конфліктних ситуацій;
класифікувати соціально значущі проблеми й процеси, застосовувати соціологічні методи в професійній діяльності;
діяти відповідно до моральних і правових норм, що регулюють відносини людини до суспільства, навколишнього
середовища; знати права та обов’язки людини й громадянина, уміти користуватися ними у власному житті й
професійній діяльності; розуміти сутність і соціальне значення своєї професії. ЕГ під час зустрічі з академічним
персоналом отримала інформацію про те, що планується розширити перелік вибіркових дисциплін у проєкті ОПП і
доповнити його дисциплінами “Організація інтелектуального дозвілля” та “Організація управління у системі
початкової освіти”, вивчення яких сприятиме поглибленому професійному та особистісному розвитку магістрантів,
формуванню їхньої ситуаційної обізнаності, адаптивності, гнучкості, тактовності.

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

Оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 “Початкова освіта” для другого (магістерського) рівня вищої
освіти на час створення ОП відсутній, розробники ОП «Початкова освіта» орієнтувалися на Національну рамку
кваліфікацій (8 рівень).

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.

Експертною групою з'ясовано, що обсяг фактичного навантаження співвідноситься з обсягом ОПП «Початкова
освіта» у кредитах ЄКТС. Визначений обсяг ОПП дає змогу досягти цілей і програмних результатів навчання. На
вивчення обов'язкових дисциплін передбачено по 3-4 кредити. Обсяг вибіркових дисциплін становить 4 кредити.
Співвідношення аудиторних і самостійних годин визначається “Положенням про організацію освітнього
процесу”(http://tiny.cc/fzmnkz) та змінами до нього. Загальний відсоток самостійної роботи становить у середньому
90 %, що перевищує встановлену норму. Зміст самостійної роботи з дисциплін визначений силабусами і
супроводжується методичними рекомендаціями до їх виконання.

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.

Експертною групою встановлено, що підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти в ЛНУ не
здійснюється, але це є актуальним викликом сучасного ринку освіти, тому запровадження дуальної освіти ЗВО
планує у своїй подальшій роботі. За формальними показниками виконання магістрантами денної форми навчання
індивідуального плану роботи і заочна форма навчання відповідають вимогам дуальної освіти. За результатами
опитування здобувачів вищої освіти, більшість магістрантів першого і другого курсу поєднують навчання з
професійною діяльністю на посаді вчителя початкової школи.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. ОПП “Початкова освіта”, її структура повною мірою відповідає нормативним вимогам законодавства щодо
навчального навантаження здобувачів ОС “Магістр”. 2. ОК програми логічно взаємопов'язані, структуровані та
спрямовані на досягнення заявлених цілей і ПРН, зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 013
Початкова освіта і вирізняється конкретними особливостями, що зумовлюють переваги цієї ОПП за якостями
Критерію. 3. ОПП надає змогу здобувачеві освіти сформувати освітню траєкторію, здобути соціальні навички й
отримати необхідну практичну підготовку.

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

1. На думку експертів, потребують певного перегляду окремі обов'язкові та вибіркові дисципліни на предмет їх
більшої дотичності спеціальності 013 “Початкова освіта”. Рекомендуємо перенести дисципліни, що забезпечують
фахові компетентності викладача педагогіки і методик початкової освіти (зокрема, “Теоретичні основи викладання
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педагогіки та методик початкової освіти”, “Організація управління навчальним процесом у ВЗО” та “Методика
виховної роботи зі студентами”), з вибіркового блоку до блоку обов'язкових дисциплін. 2. Потребує виправлення
технічна помилка у формулюванні професійної кваліфікації та спеціалізації в ОПП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОПП у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного
рівня вищої освіти. Зміст чітко структурований і відповідає предметній області спеціальності 013 “Початкова освіта”
на другому (магістерському) рівні, уможливлює формування індивідуальної освітньої траєкторії через
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін. Практична підготовка здобувачів вищої
освіти дозволяє здобути необхідні для подальшої професійної діяльності компетентності, а також соціальні навички
(soft skills). Виявлені слабкі сторони не є суттєвими і не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних
результатів навчання.

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

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

Правила прийому ЛНУ імені Івана Франка розміщені на сайті закладу та регламентуються Положенням про
організацію освітнього процесу (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/). Правила прийому на
навчання за ОПП “Початкова освіта” за другим (магістерським) рівнем оприлюднені на сайті Університету та
знаходяться у вільному доступі для всіх бажаючих. У Правилах прийому подано чіткі терміни подання документів,
процедура проведення конкурсного відбору, строки проведення вступних випробувань та оприлюднення
рейтингових списків, зарахування вступників за ОПП. Правила є зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень. На основі опитування здобувачів освіти у фокус-групах з'ясовано, що всі вступники ОПП мали рівні права
вступу на другий (магістерський) рівень. Під час зустрічі з проректором з науково-педагогічної роботи та соціальних
питань і розвитку, доцентом Качмаром Володимиром Михайловичем з’ясовано, що прийом на навчання за цією ОП
за кошти фізичних/юридичних осіб здійснювався на основі здобутого ступеня вищої освіти з інших спеціальностей у
формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови проходження додаткового
вступного випробування) (https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-
master-degree/).

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

Зустріч з фокус-групою здобувачів освіти другого (магістерського) рівня та проведений аналіз Правил прийому ЛНУ
імені Івана Франка дозволили встановити, що для вступу за ОПП “Початкова освіта” передбачено складання
абітурієнтами вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування. Програма вступного
випробування з іноземної мови (англійської) враховує вимоги достатнього рівня володіння іноземною мовою, яка
повинна стати важливим елементом професійної підготовки фахівця початкової освіти. Окрім того, з метою
уникнення дискримінаційних положень на сайті розташовано програми вступних випробувань з іноземної мови
(англійської, французької, німецької, іспанської) (https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-
of-entrance-examinations/). Програма фахового вступного випробування об’єднує основні положення з нормативних
дисциплін, визначених стандартом підготовки студентів за ОР «бакалавр» спеціальності 013 “Початкова освіта”. Це
дозволяє виявити рівень цілісності та системності теоретичних знань абітурієнтів із циклу психолого-педагогічних
дисциплін, установити мінімальний пороговий бар’єр для з’ясування спроможності вступника до опанування ОПП
на рівні магістратури (https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-
examinations/pedagogy/). Базові дисципліни, що складають основу тестувань, охоплюють педагогіку, психологію,
методику навчання української мови, методику навчання математики, основи природознавства та
суспільствознавства з методикою навчання. Вступне фахове випробування проводиться у вигляді письмових
тестових завдань. Таким чином, Правила прийому до ЛНУ імені Івана Франка враховують особливості ОПП
“Початкова освіта” за другим (магістерським) рівнем.
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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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, регулюються “Положенням про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка” (https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/ifnul_recognition_of_studies.pdf).
Ці правила є чіткими й зрозумілими, а під час індивідуальної бесіди експертів зі здобувачами з'ясовано, що їм
відомий цей механізм. Так, перезарахування результатів навчання проводиться на підставі порівняння навчальних
програм спеціальності 013 “Початкова освіта” та виписки з оцінками і кредитами, яку надають учасники програм
академічної мобільності. Механізм визнання результатів навчання передбачає такі послідовні дії здобувачів освіти.
Спочатку вони подають заяву на ім'я декана факультету педагогічної освіти і додають до неї супровідні документи
(індивідуальний план, угоду і виписку з оцінками і кредитами). Координатор академічної мобільності розглядає ці
документи і передає на затвердження Вченій раді факультету. На підставі ухваленого Вченою радою рішення
координатор академічної мобільності перезараховує навчальні дисципліни, скріплюючи їх своїм підписом. На
момент експертизи отримано інформацію про семестрове навчання студентів факультету педагогічної освіти (О.
Скібчик, С. Сидорець) в Університеті м. Гейдельберг.

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.

Експертною групою встановлено, що в ЛНУ імені Івана Франка відрегульований механізм визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, відповідно до “Тимчасового порядку визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/temp-reg-results-2019.docx), а також “Положення про
порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським
національним університетом імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). У ході зустрічі зі здобувачами освіти з’ясовано, що вони
поінформовані про механізм визнання результатів, що отримані в неформальній та інформальній освіті, в обсязі,
що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОПП, але не більше 4, 5 кредитів на
другому (магістерському) рівні освіти в межах навчального року. Про всі випадки трансферу кредитів в обсязі понад
30 як наслідку визнання результатів неформального чи інформального навчання Університет інформує
Міністерство освіти і науки України. Проте практики визнання результатів ще не було. Зустрічі зі здобувачами
освіти підтвердили наявність практики зарахування дистанційних курсів для підготовки вчителів початкових класів
EdEra, Всеосвіта (https://www.ed-era.com/courses/) за наявності сертифікатів. Здобувачі освіти за другим
(магістерським) рівнем також мають змогу підвищити свій професійний рівень у Центрах післядипломної освіти
Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (https://ipodp.lnu.edu.ua/), на сертифікаційних
курсах (комп'ютерних, мовних, школі “Разом із Університетом”), під час стажування.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Інформація про ОПП «Початкова освіта» другого (магістерського) рівня і правила прийому на неї є доступними,
прозорими та об’єктивними. Вони повною мірою відповідають чинним нормативним вимогам і вирізняються
конкретними особливостями спеціалізації “Дошкільна освіта”, що зумовлюють переваги цієї ОПП за основними
якостями Критерію. Так, Правила прийому на навчання за освітньою програмою оприлюднені на офіційному веб-
сайті ЛНУ імені Івана Франка, не містять дискримінаційних положень. 2. Механізм визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти в за програмами академічної мобільності, визначено чітко і зрозуміло, є
доступними для всіх учасників освітнього процесу.

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

Визнання результатів навчання здобувачів ОПП “Початкова освіта” за другим (магістерським) рівнем, отриманих у
неформальній освіті, здійснюється переважно в межах окремих онлайн-курсів, що пояснюється впровадженням
дистанційного навчання під час карантинних заходів. Рекомендуємо оптимізувати визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, через більш активне залучення здобувачів освіти другого (магістерського) рівня
до навчання за програмами академічної мобільності, а також навчання за програмами “Подвійний диплом”.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОПП “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня є чіткими й зрозумілими,
не містять дискримінаційних положень та в доступній формі оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої
освіти, що повною мірою відповідає вимогам Критерію Виявлені недоліки та слабкі сторони, що пов'язані з
визнанням результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не є суттєвими і будуть доопрацьовані в
подальшому.

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.

Формами навчання й викладання відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу ЛНУ імені Івана
Франка» (http://tiny.cc/fzmnkz) визначено очна (денна, вечірня) та заочна (дистанційна). Також відповідно до цього
Положення формами організації освітнього процесу встановлено: навчальні заняття, самостійну роботу, практичну
підготовку, контрольні заходи. У відомостях самооцінювання зазначено, що під час навчання та викладання
навчальних дисциплін використовуються різноманітні методи, прийоми та форми, які сприяють досягненню
заявлених в ОПП цілей та програмних результатів навчання з урахуванням студентоцентрованого підходу та
принципу академічної свободи. ЕГ підтверджено, що програмні результати навчання досягаються під час
використання як традиційних, так й інноваційних форм і методів навчання, а саме: інтерактивні методи (робота в
малих групах, мозковий штурм), імітаційно-рольова гра (наукова конференція, науковий семінар), мультимедійні
презентації, ілюстрування, демонстрування, дискусія (Додаток 3 до відомостей самооцінювання). У процесі
викладання навчальних дисциплін за ОПП “Початкова освіта” поєднуються прийоми репродуктивного, частково-
пошукового та дослідницьких методів. Під час спілкування з викладачами, які забезпечують ОПП, експертами було
встановлено, що, зважаючи на сучасні виклики, вони намагаються пристосовуватись до змін і відображають ці зміни
в змісті та формах викладання. Основою організації освітньої діяльності є особистісно орієнтований підхід,
складовою частиною якого є студентоцентризм. Студентоцентрований підхід до навчання за ОПП забезпечується за
рахунок залучення роботодавців та здобувачів освіти до формування освітніх та індивідуальних програм.
Здобувачами вищої освіти було підтверджено, що знайомі з студентоцентрованим підходом, де викладач є одним із
джерел інформації і студенту надається можливість користуватися різними засобами навчання. Здобувачі вищої
освіти зазначили, що навчальний матеріал подається цікаво та з використанням різноманітних методів навчання
(зокрема групової роботи, дискусії, презентації наукових продуктів, виконання індивідуальних завдань). Студенти
беруть активну участь у семінарах, вебінарах (Всеосвіта). Враховуються потреби студентів з обмеженими
можливостями, особливими освітніми потребами (На базі ЛНУ імені Івана Франка створено ресурсний центр з
інклюзивної освіти https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ).

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).

Експертною групою було встановлено, що учасники освітнього процесу добре ознайомлені з інформацією щодо
цілей, змісту, програмних результатів навчання та критеріїв оцінювання. Під час спілкування з науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти експертній групі стало відомо, що у ЛНУ створена й
успішно працює електронна система «Деканат», у межах якої функціонують індивідуальні робочі кабінети
студентів, де вони можуть ознайомитися з результатами поточної успішності з навчальних дисциплін. Інформація
про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання надається здобувачам на вступних
лекціях з навчальних дисциплін за ОПП. Викладачі кафедри початкової та дошкільної освіти систематично
проводять анонімне опитування, більшість здобувачів вищої освіти схвально відгукуються про форми контролю та
критерії оцінювання (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master). Відповідно до «Положення про організацію
освітнього процесу Львівського національного університету імені Івана Франка» (http://tiny.cc/fzmnkz) обов’язковою
складовою освітнього процесу є навчально-методичне забезпечення дисциплін, що складається із силабусів,
робочих програм, програм практичної підготовки, методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації. Під
час перевірки встановлено, що до кожної дисципліни (загального чи вибіркового блоку) розроблено силабуси, які є в
вільному доступі на сайті кафедри. Експертною групою зафіксовано, що опитування також здійснюється відділом
менеджменту якості освітнього процесу спільно з центром моніторингу ЛНУ (http://tiny.cc/f8mnkz). Результати
аналізованого опитування показують, що більшість здобувачів вищої освіти схвально відгукуються про форми
контролю та критерії оцінювання (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master ).
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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 дистанційної експертизи було з'ясовано, що поєднання навчання й досліджень під час реалізації ОПП
здійснюється відповідно до другого (магістерського) рівня вищої освіти. Як зазначено науково-педагогічними
працівниками ОПП передбачає науково-теоретичні й практично орієнтовані курси, пов’язані з формуванням
професійної майстерності викладача педагогіки і методик початкової освіти, методиста дошкільного виховання
(педагогіка вищої школи, актуальні проблеми дошкільної освіти). ОПП передбачає виконання магістерської роботи.
При зустрічі зі здобувачами вищої освіти було зафіксовано, що тематика магістерських досліджень заздалегідь
пропонується студентам першого року навчання з наданням можливості вибору теми серед запропонованих,
узгодження теми з науковим керівником з метою її уточнення. Факультет педагогічної освіти сприяє поєднанню
навчання та досліджень шляхом проведення науково-практичної конференції з тематики ОПП «Сучасні погляди та
актуальні проблеми педагогічної освіти», матеріали якої публікуються у збірнику тез доповідей
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Informatsiynyy-lyst-students-koi-konferentsii-2020.pdf). З
результатами студентських науково-педагогічних досліджень на факультеті педагогічної освіти виходить збірник
наукових праць у форматі інтернет-друкованого видання “Освітній альманах” (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Osvitniy-al-manakh_-3_2020.pdf). Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти вони
підтвердили свою активну участь в наукових конференціях.

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

Експертною групою з'ясовано, що постійно відбувається оновлення змісту освітніх компонентів відповідно до змін у
законодавстві та державних нормативно-правових документів, які регламентують фахову підготовку здобувачів
освіти. Спілкування з науково-педагогічними працівниками дозволило встановити факт систематичного
оновленням змісту ОПП за пропозиціями роботодавців, що фіксується в протоколах кафедри (Протокол №7 від
11.12.2019 р., №9 від 11.02.2020р.) та безпосередньою зустріччю експертів з роботодавцями. Також можемо
констатувати активне запровадження досвіду, набутого під час проходження наукових стажувань в Україні і за
рубежем, курсів підвищення кваліфікації, участі в семінарі-практикумуі «Формування ключових компетентностей в
умовах наступності дошкільної та початкової освіти, круглі столи-тренінги (тренінг LEGO foundation
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-predstavnykamy-lego-foundation-v-ukraini-oksanoiu-romoiu-ta-
nadiieiufihurs-koiu). До процесу оновлення ОПП враховувалися пропозиції та зауваження, що озвучувалися на
засіданнях теоретико-методологічного семінару «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» – у рамках
проекту «Фінська підтримка реформи української школи» (22.10.2019 р). У навчальних планах внесено оновлення,
як в цілому окремих дисциплін, так і окремих освітніх компонентів, що свідчить про бажання розробників
вдосконалювати ОПП, зокрема вводяться нові навчальні дисципліни (Педагогічні інновації в Україні та за рубежем;
Майстерність педагогічної діяльності). За словами гаранта ОПП, у робочих програмах постійно доповнюється й
оновлюється список літератури; передбачаються нові методи викладання: інтерактивні лекції, мультимедійні
презентації, використання Інтернет-ресурсу в умовах дистанційного навчання (платформи Zoom, Teams, Skype та
ін.). Викладачами створено індивідуальні підручники та посібники (у тому числі і електронні, розміщені на
університетській платформі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua ) для внутрішнього використання – Сірант Н.П. –
«Основи інформатики з методикою навчання»; Проц М.О – «Дидактика і педагогічні технології в початковій
школі»; Мачинська Н.І., Кость С.П. – «Педагогічна антропологія»; Крохмальна Г.І. – «Українська мова
професійного спрямування». Програми навчальних дисциплін обговорюються на засіданні кафедри, схвалюються
вченою радою факультету й затверджуються у встановленому порядку. Викладачами розроблено силабуси до усіх
навчальних дисциплін ОПП “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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

У ході експертної перевірки з'ясовано, що інтернаціоналізація діяльності ЛНУ проходить відповідно до тимчасового
Положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Факультет педагогічної освіти
тісно співпрацює з університетами Польщі, Німеччини, Австрії, Румунії, Словаччини, Литви
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya). На кафедрі практикуються закордонні наукові
стажування, що підтверджуються відповідними сертифікатами, зокрема: доц. Крохмальна Г.І. – наукове стажування
в Інституті соціології Жешівського університету, Республіка Польща (12-18.11.2018 р.); доц. Бойко Г.О., асист.
Ростикус Н.П. – наукове стажування на кафедрі педагогіки дошкільної і шкільної педагогічного факультету
Жешівського університету, Республіка Польща (13-19 травня, 2019 р.); проф. Мачинська Н.І. – наукове стажування в
Університеті Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), 9.10.-9.12. 2019 р.
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya). Інтернаціоналізація наукових досліджень може бути
представлена науковими звітами викладачів, очевидно, що вони мають достатній міжнародний досвід. Фактів
залучення здобувачів до програм міжнародної академічної мобільності, окрім одиничного випадку (Здобувачка
освіти Корнявка М.С. за програмою Erasmus + навчалася у Вищій педагогічній школі імені Віктора Франкля
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master), зафіксовано не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1.Результати опитування свідчать про застосування студентоцентрованого підходу до процесу навчання з боку
викладачів, задоволеність здобувачами вищої освіти за ОПП рівнем викладання навчальних дисциплін. 2. Тісна
співпраця з роботодавцями, запровадження досвіду, набутого під час проходження наукових стажувань в Україні і за
кордоном сприяє оновленню та змістовому наповненню ОПП.

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

1. ЕГ рекомендує вдосконалити процедуру внутрішнього аудиту змісту освітніх компонентів в контексті
відповідності навчальному плану та їхнього своєчасного оновлення. 2. У робочих програмах варто використовувати
нові (за останніх 5 років) та іншомовні джерела відповідно до навчальної дисципліни. 3. Активізувати процес
залучення здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання й викладання за освітньо-професійною програмою загалом відповідають визначеному критерію.
Зокрема, застосування студентоцентрованого підходу до процесу навчання з боку викладачів, задоволеність
здобувачами вищої освіти за ОПП рівнем викладання навчальних дисциплін, про що свідчать результати
опитування. Тісна співпраця з роботодавцями, запровадження досвіду, набутого під час проходження наукових
стажувань в Україні і за кордоном сприяє оновленню та змістовому наповненню ОПП. Виявлені недоліки
(вдосконалення процедури внутрішнього аудиту змісту освітніх компонентів в контексті відповідності навчальному
плану та їхнього своєчасного оновлення, а також використання нових (за останніх 5 років) та іншомовних джерел у
робочих програмах; активізування процесу залучення здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної академічної
мобільності) не є суттєвими, вони можуть бути враховані та виправлені в найближчий час.

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.

ЕГ з'ясовано, що у ЛНУ імені Івана Франка впроваджено систему модульного контролю за накопичувальною
стобальною шкалою. Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за поточний контроль, модульний
контроль (разом 50 балів) та семестровий (екзамен, залік) контроль знань, умінь і навичок відповідно до рівня
оволодіння програмними результатами навчання (50 балів). Повторне складання підсумкового контролю з
дисципліни, коли студент отримав оцінку «незадовільно», допускається не більше двох разів. При спілкуванні зі
здобувачами вищої освіти та викладачами було з’ясовано, що в умовах дистанційного навчання у ЛНУ імені Івана
Франка використовується електронне навчання, розроблене на платформі MOODLE
(https://www.lnu.edu.ua/orhanizatsiia-dystantsiynoho-navchannia-u-l-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-
imeniivana-franka/). Ця платформа надає можливість управління навчальним контентом і організовувати різні
форми занять. За результатами виконання завдань викладач може виставляти оцінки та давати коментарі. Проте,
студенти вбачають незручність використання такої платформи, тому активно користуються Zoom, Google meet.
Стосовно критеріїв оцінювання, відповідно до «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education results.pdf), за офіційною відсутністю національної шкали оцінок,
застосовано рейтингову шкалу та інституційну (90 – 100 балів – відмінно; 81-89 балів дуже добре; 71-80 – добре; 61 –
70 бали – задовільно; 51-60 бали достатньо; 0 – 50 бали – незадовільно). Слід зазначити, що при спілкуванні зі
студентами та викладачами, було виявлено, що інформацію про контрольні заходи та критерії оцінювання умінь і
навичок здобувачі освіти отримують на початку семестру. Максимальна сума балів (за письмові роботи, усні
відповіді, проєкти, презентації, тестові завдання + підсумковий контроль) складає 100. Таку інформацію було
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зафіксовано у силабусах навчальних дисциплін, які є у відкритому доступі на сайті кафедри початкової та
дошкільної освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity).

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

Стандарту вищої освіти за даною спеціальністю немає. Експертною групою при зустрічі з академічним персоналом
було з'ясовано, що кафедра початкової та дошкільної освіти опирається на проєкт, а також на “Положення про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Атестація здобувачів вищої освіти
складається з таких компонентів: з комплексного державного екзамену з методики викладання педагогіки і методик
початкової освіти та організації дошкільної освіти; відкритого захисту магістерської роботи. У ході спілкування було
зазначено, що в умовах дистанційного навчання комплексний державний екзамен буде дещо змінений. Здобувачам
буде заздалегідь представлено комплекс завдань на вибір із застосуванням різних методик. Розроблені завдання
студенти зможуть підготувати у формі презентації, відеофрагменту та попередньо надіслати членам екзаменаційної
комісії для аналізу та оцінювання.

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.

В «Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) визначені правила проведення
контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, оскільки вони розміщені на сайті
університету у відкритому доступі. Проведення контрольних заходів регулює також «Положення про організацію
освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). У цих
документах чітко визначена процедура повторної перездачі та можливості оскарження результатів навчання
здобувачів вищої освіти. Під час спілкування ЕГ з викладачами та студентами всі підтвердили те, що здобувачі
освіти заздалегідь отримують доступ до переліку питань, які виносяться на екзамен, бази тестових завдань та зразків
екзаменаційних білетів, варіантів тестових завдань, які знаходяться у внутрішній електронній базі системи
«Деканат». Використання системи Moodle для проведення екзаменів забезпечує повну прозорість та відкритість
процедури оцінювання. ЕГ з’ясувала, що у ЛНУ ім. І. Франка для врегулювання конфліктних ситуацій створена
Комісія з питань етики та професійної діяльності (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee). Також
допускається повторне складання екзаменів не більше двох разів з однієї навчальної дисципліни: спочатку
викладачеві, а у випадку незадовільної оцінки – комісії (талон К), створену за розпорядженням декана факультету.
Академічна заборгованість здобувача освіти не більше як з трьох дисциплін дозволяє, за погодженням з кафедрою,
пройти повторне вивчення дисциплін. Порядок повторного вивчення окремих дисциплін регулює відповідний
документ – «Порядок повторного вивчення окремих дисциплін» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). За результатами заліково-екзаменаційних сесій на ОПП
Початкова освіта для магістрів таких випадків не було. За час існування програми не було випадків, які б
потребували врегулювання конфліктів між здобувачами ВО та екзаменаторами.

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.

ЕГ було з'ясовано, що дотримання академічної доброчесності, яка є обов’язковою для всіх учасників освітнього
процесу, регулюється «Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та
Кодексом академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents). Для перевірки монографій, посібників, статей, дисертацій, магістерських та курсових робіт
на наявність плагіату використовується платформа Unicheck (https://unicheck.com/uk-ua). Відповідальність за
наявність плагіату у кваліфікаційній роботі несе керівник роботи та автор (здобувач). Під час зустрічі з академічним
персоналом було з'ясовано, що на факультеті педагогічної освіти практикується підписання «Декларації
доброчесності» усіма учасниками освітнього процесу, а також викладачі дисциплін «Методологія та методи науково-
педагогічних досліджень», «Культура наукової мови» на конкретних прикладах демонструють зразки
доброчесності\недоброчесності шляхом визначення некоректності посилань, використання результатів чужих
досліджень. На факультеті педагогічної освіти з цією метою призначена відповідальна особа, яка взаємодіє з
відповідним органом в Університеті і забезпечує технічну перевірку магістерських робіт на плагіат. На базі
університету створена комісія з питань етики та професійної діяльності, яка при наявності конфліктних ситуацій
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розглядає справи щодо порушення академічної доброчесності. При розмові з представниками ради студентського
самоврядування було встановлено, що студенти загалом знають про вимоги академічної доброчесності та
дотримуються їх, але не проводили заходів з її популяризації. Інформування про вимоги академічної доброчесності
покладено на викладачів кафедри початкової та дошкільної освіти. Результатів опитувань здобувачів вищої освіти за
ОПП щодо наявності або відсутності порушень академічної доброчесності не представлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Наявність у відкритому доступі відповідних документів, що регламентують форми контрольних заходів та
атестації здобувачів. Чіткі форми підсумкового контролю, затверджені процедури повторної перездачі. 2.
Попередження конфлікту інтересів шляхом частої практики викладання предметів двома викладачами. 3. Сприяння
та допомога в перевірці наукових робіт здобувачів на наявність плагіату, свобода вибору програми перевірки.

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

1. Відсутність результатів опитування здобувачів щодо наявності/ відсутності порушень академічної доброчесності.
2. Відсутність проведення радою студентського самоврядування заходів по інформуванню та заохоченню студентів
до дотримання академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Сильні сторони та позитивні практики (наявність у відкритому доступі відповідних документів, що регламентують
форми контрольних заходів та атестації здобувачів; чіткі форми підсумкового контролю, затверджені процедури
повторної перездачі; попередження конфлікту інтересів, шляхом частої практики викладання предметів двома
викладачами; сприяння та допомога в перевірці наукових робіт здобувачів на наявність плагіату, свобода вибору
програми перевірки), що були виявлені в ході дистанційної акредитації, відповідають достатньому рівню виконання
вимог критерію. Виявлені недоліки з урахуванням рекомендацій можуть сприяти успішній реалізації ОП. ЕГ
рекомендує проводити опитування здобувачів щодо наявності/відсутності порушень академічної доброчесності.
Рекомендуємо також раді студентського самоврядування проводити заходи щодо інформування та заохочення
студентів до дотримання академічної доброчесності.

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.

Професійна кваліфікація викладачів відповідає профілю кафедри та даної ОПП. Так, гарантом ОПП “Початкова
освіта” є кандидат педагогічних наук, доцент. Також експертною групою було зафіксовано, що на кафедрі працюють
доктор наук, кандидати наук та асистенти. Викладачі кафедри потужно займаються науково-видавничою
діяльністю: навчально-методичні посібники “Підготовка вчителя в Канаді: теорія і практика”, “Основи педагогічної
майстерності”; монографії “Спілкування у професійній діяльності педагога: особливості, закони, функції, стилі”,
“Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та прагматичні виміри”. Усі викладачі мають фахові
видання з тематики дисциплін, які забезпечують ОПП.

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

На вільну посаду викладача кафедри початкової та дошкільної освіти оголошується конкурс (“Порядок проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного
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університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Як
зазначила завідувач кафедри під час спілкування з ЕГ, процедура відбору кадрів для викладання за ОПП є
прозорою. Така процедура передбачає, що претенденти на посади доцента, старшого викладача кафедри проводять
відкриті лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри, факультету. Також відбувається
обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Відбувається узагальнення всіх
доказів професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і передача висновків на розгляд конкурсної комісії
факультету. ЕГ вдалося з'ясувати, що навчальне навантаження на кафедрах факультету педагогічної освіти для
залучення кращих викладачів на ОПП передбачає викладання навчальних дисципліни на високому науково-
методичному рівні; наявність документу про підвищення професійної (за профілем кафедри) або педагогічної
майстерності; перевагою є закордонне стажування для підвищення кваліфікації.

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

Під час роботи ЕГ вдалося з'ясувати, що для організації та реалізації ОПП систематично відбуваються зустрічі з
роботодавцями та практиками з метою удосконалення освітньої програми або її окремих компонентів, що
підтверджено протоколами зустрічей, а також під час спілкування експертів з роботодавцями. Роботодавцями були
зроблені рецензії на ОПП із зазначенням конкретних рекомендацій. Зокрема, рекомендували зосередити увагу
здобувачів вищої освіти на формування вміння оцінювати знання дітей (складання діалогу, написання твору). Серед
роботодавців, що співпрацюють з кафедрою, є представники початкової школи «Світанок» (м. Львів), НВК школи-
садок «1,2,3» (м. Львів) та ЗДО № 180 (м. Львів). Крім того, в системі ЛНУ функціонує Відділ розвитку кар’єри та
співпраці з бізнесом, який проводить аналіз затребуваних професій на ринку праці, налагоджує співпрацю із
потенційними роботодавцями. Роботодавці ОПП безпосередньо залучені під час проходження здобувачами вищої
освіти практик (педагогічна, психолого-педагогічна, практика зі спеціалізації).

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

ЕГ було встановлено, що для студентів та викладачів було неодноразово проведено семінарсько-практичні заняття
та майстер-класи, зосібно Л. Андрушко (директор початкової школи «Світанок»), Г. Воробець (вчитель-методист
НВК школа-садок «1,2,3»), Р. Гаєвська (вихователь-методист ЗДО № 180), про що зазначено в звіті про
самооцінювання та підтверджено під час дистанційної бесіди з роботодавцями. Для здобувачів вищої освіти за ОПП
організовують заняття в Лабораторії розвивальних технологій, яку було продемонстровано під час резервної зустрічі
відповідальною особою.

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

Викладачі здійснюють підвищення кваліфікації відповідно до “Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). Основними видами підвищення
кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах. Так, викладачі кафедри початкової та дошкільної освіти проходять
стажування у вітчизняних та іноземних ЗВО, згідно з представленими сертифікатами. Напр.: зав. каф. почат. та
дошк. освіти доц. Мачинська Н.І. пройшла стажування в університеті імені Штефана чел Мари (м. Сучава, Румунія);
доц. Крохмальна– Жешівському університеті (Республіка Польща). Підвищення кваліфікації відбувається й в
Україні – доц. кафедри Деркач Ю.Я. та доц. Кость С.П. – в ЛНУ «Львівська політехніка» (2018 р.); доц. кафедри Нос
Л.С. – в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2019 р.). За словами академічного
персоналу в ЛНУ діє система фінансової мотивації викладачів. Як зазначила керівник Центру забезпечення якості
освіти, для професійного вдосконалення науково-педагогічних працівників діють комп’ютерні курси в системі LMS
Moodle, Google Forms, Prezi та курси з вивчення іноземних мов (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-
neperervnoji-osvity/language-cources).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет демонструє чітку й послідовну політику щодо стимулювання розвитку викладацької майстерності. У
«Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання»
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/) зазначено систему заохочення
викладачів. Під час зустрічі з керівництвом ЗВО було уточнено, що фінансове стимулювання здійснюється
відповідно до розроблених в Університеті положень («Положення про мотиваційний фонд», «Положення про
преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки», «Положення про
Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка»»
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(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). ЕГ було зафіксовано, що в університеті
проводяться семінари, тренінги із викладацької майстерності, із запрошеними іноземними (польськими)
фахівцями. За словами науково-педагогічних працівників, питання викладацької майстерності викладачі
аналізують, обговорюючи відкриті заняття колег. ЕГ було встановлено, що на базі ЛНУ функціонує Відділ
міжнародних зв’язків, який організовує для викладачів та адміністративних працівників навчання й стажування з
можливістю отримати стипендію за програмою «Еразмус +» (співпраця відбувається з університетами 59 країн
світу) (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action1/).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Професіоналізм НПП факультету у запровадженні в освітній процес сучасних практик. Використання новітніх
освітніх технологій (в т.ч. ІКТ) і сучасних програмних засобів. 2. Наявність стажування викладачів кафедри в інших
ЗВО, зокрема закордонних. 3 . Система заходів, що передбачає матеріальні та моральні заохочення для
стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП у ЛНУ імені Івана Франка.

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

1. Невелика кількість залучених роботодавців та практиків до освітнього процесу. 2. Рекомендуємо розробити
механізм проведення роботодавцями систематичних лекцій та майстер-класів для здобувачів вищої освіти за ОПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професіоналізм НПП факультету у запровадженні в освітній процес сучасних практик. Використання новітніх
освітніх технологій (в т.ч. ІКТ) і сучасних програмних засобів. Наявність стажування викладачів кафедри з інших
ЗВО, зокрема закордонних. Визначена система заходів, що передбачає матеріальні та моральні заохочення для
стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП у ЛНУ імені Івана Франка, дає можливість зробити
висновок про загалом відповідність Критерію 6 встановленим вимогам. Вищезазначені недоліки (невелика кількість
залучених роботодавців та практиків до освітнього процесу та відсутність механізму врегулювання проведення
роботодавцями систематичних лекцій та майстер-класів для здобувачів вищої освіти за ОПП) не є суттєвими. З
урахуванням рекомендацій ОПП може бути успішно реалізовано та програмні результати навчання можуть бути
сформовані повною мірою.

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.

Факультет педагогічної освіти ЛНУ як окремий структурний підрозділ був створений у 2015 р. та розміщений у
корпусі за адресою: вул. Туган-Барановського, 7. Згідно з інформацією, наданою ЕГ для ознайомлення (відеоролики
з оглядом матеріально-технічної бази ЛНУ, гуртожитків, спорткомплексу (https://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/), надісланого відеоогляду матеріально-технічної бази
факультету), авдиторний фонд факультету належним чином забезпечує вимоги для якісної організації освітнього
процесу за ОПП. На факультеті є 7 стаціонарних та 1 переносна мультимедійна система, 2 авдиторії облаштовані
комп’ютерами, що під’єднані до Інтернету та використовуються під час викладання на ОПП. На всій території
корпусу діє безпровідна мережа Wi-Fi, якою можуть вільно користуватися учасники освітнього процесу. Однак у
розмові з академічним персоналом та здобувачами освіти було з’ясовано, що мережа Wi-Fi у корпусі із досить
слабким покриттям, що не дозволяє повною мірою використовувати можливості Інтернет-мережі в освітньому
процесі. Окремі практичні заняття проходять у лабораторії розвивальних технологій, з роботою якої ЕГ ознайомив
на резервній зустрічі І. Бущак. ОК ОПП забезпечені підручниками й посібниками, навчально-методичними
матеріалами, розміщеними на кафедрах та в навчальних авдиторіях. На факультеті наявна науково-методична
бібліотека. Усі учасники освітнього процесу мають вільний доступ до університетських бібліотечних фондів, зокрема
електронних. Варто зазначити, що не всі охочі студенти забезпечуються гуртожитком. Декан факультету Д. Герцюк,
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проректор В. Качмар, представники студентського самоврядування на відеозустрічах стверджували, що питання
забезпеченості здобувачів освіти місцем в гуртожитку розв’язується через підписання угод з іншими ЗВО. Загалом
можемо стверджувати, що фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення
ОПП забезпечують досягнення цілей та ПРН.

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. В університеті створено сприятливі умови для навчання, зручні та комфортні авдиторії,
обладнані сучасною технікою, необхідною для викладання, візуалізації та засвоєння матеріалу. Також у корпусі
функціює бібліотека. У вільному доступі для студентів є велика кількість студентських гуртків при “Центрі культури
та дозвілля”, наявний “Спортивний клуб”. Однак магістранти ОПП не виявляють особливої зацікавленості у їх
відвідуванні. Доступ до інфраструктури й інформаційних ресурсів безперешкодний і безоплатний для всіх учасників
освітнього процесу. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування, які також забезпечують
дозвілля для студентів, організовують їх залучення до громадської та волонтерської роботи, є повноправними
учасниками управління факультетом. Для виявлення наявних проблем, з якими зіштовхуються студенти, та з метою
оперативного їх вирішення Центром моніторингу регулярно проводяться опитування. Можемо зробити висновок
про доступність об'єктів інфраструктури та відповідних ресурсів для всіх учасників освітнього процесу.

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

Під час дистанційної експертизи було встановлено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів. У кожному корпусі працює медичний пункт для надання допомоги. Крім того, у кожному структурному
підрозділі є аптечка для надання першої медичної допомоги. За свідченнями учасників освітнього процесу, у
приміщеннях дотримуються санітарно-епідеміологічні норми, вживаються заходи щодо попередження
розповсюдження вірусних інфекцій в період карантинних обмежень. Щороку студенти проходять плановий
медичний огляд у студентській поліклініці. Також в університеті працює Психологічна служба, куди можуть
звертатися студенти для набуття нових навичок, комунікації тощо. У розмові зі здобувачами було підтверджено, що
вони щорічно проходять інструктажі з основ безпеки життєдіяльності, а також те, що інструктаж з охорони праці є
обов’язковою умовою проходження всіх видів практик, про що робляться записи у відповідні журнали.

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. Опитування здобувачів підтверджують, що 91% з них повністю або радше
влаштовує можливість комунікації з викладачами та 94% задоволені консультаційною підтримкою
(https://cutt.ly/Lgk5xvi). На факультеті налагоджено ефективну систему комунікації між учасниками освітнього
процесу. Адміністрація, викладачі, секретарі, методисти, лаборанти, голови студорганізацій факультету
забезпечують підтримку й інформування усіх студентів через старостати, повідомлення на дошці оголошень, сайті
факультету, а також за допомогою соціальних мереж. Крім того, на сайті є електронний розклад, функціонує
система “Деканат”, де у здобувачів та викладачів є особистий кабінет, через який вони мають доступ до оцінок та до
вибору вибіркових дисциплін. ЗВО забезпечує функціонування освітнього середовища Moodle, однак під час
спілкування з викладачами та студентами було встановлено, що вони надають перевагу широкому спектру інших
ресурсів (Google classroom, Zoom, Skype та різноманітних месенджерів: Telegram, Viber). На факультеті продуктивно
функціонує студентський уряд і профком, які є повноправними членами освітнього процесу та долучаються до
вирішення проблем та питань. Ці два органи переважно співпрацюють, наприклад, поселення в гуртожитки
відбувається за згодою голів студради і профбюро. Профком опікується матеріальними заохоченнями та
матеріальною допомогою для тих, хто її потребує. Студенти пільгових категорій отримують соціальну підтримку в
ЛНУ (не сплачують за проживання в гуртожитку, мають право на першочергове поселення та інші види допомоги).
Консультативна підтримка здійснюється через Психологічну службу університету. Під час зустрічі представник
служби підтвердила продовження роботи і в умовах карантину в режимі онлайн. За зверненням студентів служба
організовує тренінги з ораторського мистецтва, з тімбілдінгу, софт-скілз тощо.

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

Сторінка 18



ЗВО достатню увагу звертає на створення для осіб з особливими освітніми потребами умов для реалізації їхнього
права на освіту. Щодо корпусу, де реалізується дана ОПП, то для маломобільних здобувачів вищої освіти
обладнаний пандус, яким студенти з особливими освітніми проблемами можуть користуватися за допомогою
спеціального ключа; закуплено стаціонарний сходовий підйомник PTR-130. Для таких здобувачів вищої освіти в
корпусі є спеціально обладнані вбиральні. На офіційному веб-сайті ЛНУ розміщено інформацію про умови
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень (https://cutt.ly/0gk5KSJ).
Проведення відповідних подальших робіт щодо оснащення приміщень факультету уповільнюється у зв'язку з тим,
що навчальний корпус є пам'яткою архітектури. Для допомоги студентам з особливими освітніми потребами
створено “Ресурсний центр з інклюзивної освіти” (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). У випадках, коли
студент не має змоги відвідувати заняття за станом здоров’я або з інших поважних причин, йому дозволяється
навчатися за індивідуальним навчальним графіком, після погодження цього питання Вченою радою факультету.
Водночас варто зазначити, що питання розвитку інклюзивної освіти в університетах сьогодні є, як ніколи,
актуальним, тому ЗВО потрібно продовжувати розвивати інклюзивну інфраструктуру.

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

В університеті діє “Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf) , норми якого узгоджені зі Статутом
університету. Очолює цю комісію професор О. Сухий. Серед головних завдань комісії визначені: врегулювання та
вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітньому середовищі та пов’язані з корупцією, дискрімінацією,
сексуальними домаганнями. Усі конфліктні ситуації на ОПП вирішуються на рівні кафедр, у разі потреби – в
деканаті із залученням декана чи заступника декана із виховної роботи або на Вченій раді факультету педагогічної
освіти. У разі неспроможності вирішення питання локально на факультеті, це питання обговорюється та
вирішується на комісії з етики. В університеті діє “Антикорупційна програма ЛНУ імені Івана Франка”, де чітко
прописана процедура врегулювання конфлікту інтересів та дії здобувачів, НПП чи інших співробітників
університету у випадку виявлення корупції. Діє гаряча лінія з питань запобігання корупції та на період
екзаменаційної сесії організовується робота скриньки довіри, що курується органами студентського
самоврядування. Під час обговорення зі студентами було підтверджено, що випадків корупції, дискримінації чи
сексуальних домагань на ОПП не було. Проте, на думку експертної групи, варто було б активніше залучати до
роботи з цього питання органи студентського самоврядування, проводити більшу кількість опитування серед
студентів для виявлення таких випадків. Загалом можемо стверджувати про достатню унормованість процедур
вирішення конфліктних ситуації на інституційному та факультетському рівнях.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. У ЗВО наявна сучасна матеріально-технічна база й інформаційні ресурси з безперешкодним і безоплатним
доступом; 2. Освітнє середовище безпечне для життя і здоров’я здобувачів і дає змогу задовольнити їхні потреби; 3.
Розпочато роботу зі створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами.

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

1. ЗВО варто завершити розпочату роботу з облаштування навчальних корпусів та університетських гуртожитків для
осіб з особливими потребами. 2. Рекомендуємо збільшити кількість опитувань та комунікації зі студентами саме
через органи студентського самоврядування - з метою збору актуальної та об'єктивної інформації про можливі
конфліктні ситуації та запобігання їх виникненню. 3. Електронне навчання на ОПП через загальноуніверситетську
систему Moodle має низький рівень ефективності. Тому рекомендуємо здійснити аналіз ефективності
функціонування освітнього середовища Moodle як платформи для організації дистанційного навчання, адже
студенти та викладачі засвідчили той факт, що вона не дозволяє достатньою мірою задовольнити їхні освітні
потреби. 4. Рекомендуємо розмістити відеоматеріали з оглядом матеріально-технічної бази факультету педагогічної
освіти на сайті ЛНУ. 5. Здобувачі освіти за ОПП в гуртожитках не проживають у зв’язку з відсутністю можливості
поселення в них за браком ліжко-місць. Рекомендуємо розглянути питання забезпеченості місцями в гуртожитках
для здобувачів освіти факультету педагогічної освіти. 6. На факультеті педагогічної освіти немає аудиторії,
облаштованої за вимогами НУШ, для проведення практичних та лабораторних занять. Рекомендуємо употужнити
роботу з облаштування загальноуніверситетської лабораторії для проведення занять студентів ОПП “Початкова
освіта” відповідно до сучасних вимог НУШ, а також розглянути питання про створення такої лабораторії в
навчальному корпусі факультету.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують
досягнення визначених ОПП цілей та ПРН. ЛНУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів до
відповідної інфраструктури та необідних інформаційних ресурсів, а також їх освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів за ОПП
та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. Вищезазначені недоліки (неефективність функціонування
освітнього середовища Moodle, відсутність вільних місць у гуртожитках для студентів магістратури тощо) не є
суттєвими й не перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертною групою підтверджено, що процедури розроблення, затвердження, моніторингу й періодичного
перегляду освітньої програми «Початкова освіта» в ЛНУ імені Івана Франка регулюються “Положенням про Центр
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка”, “Проєктом положення про
забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, “Положенням про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ”, (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/subdivisions-documents/), а також іншими документами про організацію та забезпечення
якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-
process/). У контексті означених процедур ЕГ проаналізовано останні зміни, що внесені до ОПП. Так, у березні 2020
р. в оновленій редакції (2020 рік, (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master) ОПП “Початкова освіта” уточнено
цілі та мету ОПП, скориговано перелік обов’язкових компонентів (передбачено викладання дисциплін “Педагогічні
інновації в Україні і за рубежем”, “Технології початкової освіти”, “Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та
науці”), а вибіркові компоненти пропорційно розподілено за двома циклами загальної підготовки (передбачає
дисципліни вільного вибору студентів із анотованого списку загальноуніверситетських вибіркових дисциплін).
Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки також розподілено на два блоки. В оновленій структурно-
логічній схемі ОП, де передбачено міждисциплінарні зв’язки, ураховано принцип наступності. Конкретизовано
програмні результати навчання.

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.

Проведені експертною групою зустрічі та бесіди зі здобувачами ОПП «Початкова освіта» в ЛНУ імені Івана Франка
підтверджують їхнє безпосереднє залучення до перегляду даної освітньої програми через внутрішній аудит якості
шляхом регулярного опитування та врахування аналізів практик, а також через рейтингування й ректорський
контроль. Позиція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти під час перегляду ОПП береться до уваги,
що підтверджується “Звітом за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми”
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zvit-OP-Pochatkova-Osvita-1.pdf). Зі слів учасників фокус-
групи, студентське самоврядування долучалося до перегляду освітньої програми на засіданнях Вченої ради
факультету педагогічної освіти, де вони висловити свої пропозиції (протокол № 7 від 18.02.2020р). Експертною
групою встановлено, що побажання студентів найчастіше враховуються. Крім того, результати опитування студентів
регулярно обговорюються на кафедрі початкової та дошкільної освіти і при можливості враховуються для внесення
змін до ОП та у змістове наповнення силабусів.

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

Експертною групою підтверджено участь роботодавців у періодичному перегляді ОПП «Початкова освіта» в ЛНУ
імені Івана Франка. Їхню участь як партнерів засвідчують надані рецензії від заступника начальника відділу освіти
О. Олексюка, заступника директора з навчально-виховної роботи КЗ ЛОР «Самбірський фаховий коледж імені Івана
Филипчака» Л.Охрименко, доктора педагогічних наук, професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Т. Пантюк, доктора педагогічних
наук, професора кафедри педагогіки та соціального управління Інституту права та психології Національного
університету “Львівська політехніка” П. Сікорського, кандидата історичних наук, керівника Центру маркетингу та
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розвитку, експерта, тренера та голови ГЕР 02 Національного агентства із забезпечення якості освіти О. Осередчук,
начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області В. Загреви
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Retsenzii-robotodavtsiv.pdf.).

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

ЕГ встановлено, що в ЛНУ імені Івана Франка існує практика збирання інформації щодо кар'єрного шляху
випускників зі спеціальності 013 “Початкова освіта”, що відображена на сайті “Асоціації випускників ЛНУ імені
Івана Франка” (https://alumni.lnu.edu.ua/). Зокрема, було надано інформацію щодо траєкторії працевлаштування й
кар'єрного росту випускників факультету педагогічної освіти, згідно з якою більшість із них працюють на різних
посадах у ЗЗСО приватної й комунальної форми власності м. Львів, Львівської та інших областей України.
Діяльність ГО “Асоціація випускників ЛНУ імені Івана Франка” регламентується рядом документів, зокрема,
“Статутом громадської організації “Асоціація випускників Львівського національного університету імені Івана
Франка”, “Положенням про сплати вступних та річних членських внесків громадської організації “Асоціації
випускників Львівського національного університету імені Івана Франка”, “Положенням про проведення конкурсу
“Благодійник ювілейного 2011 року” ГО “Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана
Франка”, “Положенням про премію Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана
Франка” (https://alumni.lnu.edu.ua/documents/). Для вступу до громадської організації випускники мають заповнити
анкету, текст якої розміщено на сайті університету.

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

ЕГ з’ясовано, що система забезпечення якості освіти в ЛНУ імені Івана Франка дозволяє вчасно реагувати на
виявлені недоліки в ОПП «Початкова освіта» другого (магістерського) рівня та освітній діяльності з її реалізації.
Структура ОПП чітко визначена й регулюється рядом нормативних документів, зокрема, “Положенням про Центр
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка”, “Проект-положення про
забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, “Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ”, (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/subdivisions-documents/), а також “Положенням про опитування студентів працівників,
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу”, “Порядком повторного вивчення окремих
дисциплін”, “Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка”, “Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-
екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському
національному університеті імені Івана Франка”, “Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/subdivisions-documents/). Важливим
підходом до внутрішнього забезпечення якості освіти під час реалізації ОПП на другому (магістерському рівні) є
оцінювання залишкових знань із навчальних дисциплін, що здійснюється в тестовій формі на електронній
платформі Moodle. Для тестового контролю обираються дисципліни, що закінчувалися іспитом у попередньому
семестрі. Результати замірів залишкових знань студентів обговорюються на засіданнях кафедри початкової та
дошкільної освіти і Вченої ради факультету педагогічної освіти, що слугує підставою для вироблення відповідних
рішень. Такий підхід уможливлює внесення змін у робочі програми навчальних дисциплін, дозволяє
вдосконалювати критерії оцінювання знань студентів і оновлювати методи навчання.

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

Акредитаційна експертиза ОПП «Початкова освіта» в ЛНУ імені Івана Франка спеціальності 013 Початкова освіта за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться вперше, тому результати зовнішнього забезпечення якості
освіти, що можуть бути взяті до уваги, відсутні.

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

Акредитаційною експертизою підтверджено, що адміністрація ЛНУ імені Івана Франка, а також факультету
педагогічної освіти всіляко сприяє постійному розвитку ОПП «Початкова освіта» через формування культури якості
в академічній спільноті. В основних нормативних документах і Положеннях, якими послуговуються науково-
педагогічні працівники факультету, проголошується повага до прав і свобод кожного студента, його духовних
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цінностей, державного устрою та громадянської свідомості. Під час роботи ЕГ констатовано, що заявлені цінності
сприймаються і декларуються у власній професійній діяльності колективом Університету як корисні та належні.
Відчувається відданість ректорату, професорсько-викладацького колективу кафедри початкової та дошкільної освіти
справі підготовки сучасної генерації фахівців до впровадження Державного стандарту початкової освіти шляхом
реалізації проектів НУШ-1, НУШ-2, “Інтелект України”, “На крилах успіху” та ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. На основі аналізу ЕГ результатів зустрічей із різними фокус-групами було з’ясовано, що здобувачі освіти,
представники органів студентського самоврядування регулярно долучалися до вдосконалення ОПП «Початкова
освіта» другого (магістерського) рівня, надавали конструктивні пропозиції, серед яких заслуговують на увагу,
наприклад, такі: підготовка майбутніх фахівців до роботи з батьками дітей різних вікових категорій; вивчення
конфліктології для забезпечення в подальшому конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у професійній
сфері; ознайомлення здобувачів освітньої програми зі шкільним документообігом, зокрема, вимогами до
оформлення шкільної документації, організації формувального оцінювання; вироблення вмінь і навичок роботи в
команді. 2. До співпраці залучаються стейкхолдери, які беруть активну участь у проведенні тренінгів, майстер-
класів, круглих столів, практикумів.

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

Рекомендуємо для вдосконалення ОПП «Початкова освіта» підтримувати традиційні щорічні зустрічі випускників,
що сприятиме посиленню профорієнтаційної роботи, підтриманню взаємозворотного зв’язку з випускниками,
відстеженню їхнього кар'єрного росту.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОПП “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня та діяльність за нею повною мірою відповідають
визначеному Критерію, що підтверджується послідовним дотриманням визначених ЛНУ імені Івана Франка
процедур її розроблення, затвердження, моніторингу й періодичного перегляду. Роботодавці та здобувачі вищої
освіти безпосередньо й через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої
освіти беруться до уваги під час перегляду освітньої програми. У науково-педагогічних працівників сформована
культура якості, що сприяє якісному вдосконаленню ОПП та освітньої діяльності за нею. Водночас наявна практика
збирання, аналізу й врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми ведеться з
незначними недоліками, що можуть бути усунуті в подальшому.

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.

Під час онлайн інтерв’ю зі стейкхолдерами було досліджено, що в ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила
освітнього процесу із врахуванням прав та обов’язків усіх учасників. Положення, що регулюють усі аспекти
освітнього процесу, розміщено в публічному доступі на офіційній сторінці ЗВО: «Положення про організацію
освітнього процесу» (http://tiny.cc/3dzqkz), «Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ» (http://tiny.cc/6gzqkz),
«Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників» (http://tiny.cc/fizqkz), «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу» (https://cutt.ly/WglnJEu), «Положення про студентське
самоврядування ЛНУ» (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/), «Документи про організацію та
забезпечення якості навчального процесу» (https://cutt.ly/ZglnGII).
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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.

На сторінці факультету педагогічної освіти в рубриці «Громадське обговорення освітніх програм» оприлюднено
ОПП «Початкова освіта» в редакціях 2018 р. та 2020 р. (https://cutt.ly/RglmLFH). У розмові з академічним
персоналом та гарантом ОПП ЕГ було з’ясовано, що проєкт ОПП “Початкова освіта” для вступників 2021 р. у процесі
розробки. Рецензії на ОПП та відгуки стейкхолдерів також оприлюднено на сторінці факультету педагогічної освіти
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master).

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 сторінці факультету педагогічної освіти розміщена точна та достовірна інформація про ОПП «Початкова освіта»
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master) за 2018, 2020 роки з активними посиланнями, перейшовши за якими
можна отримати відомості про її цілі, результати навчання та освітні компоненти. Крім того, оприлюднено також
навчальні плани за відповідні роки для денної та заочної форми навчання, рецензії та відгуки роботодавців,
узагальнені відомості про самооцінювання ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Правила щодо прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу чіткі, зрозумілі, оприлюднені на сайті ЗВО. 2.
Обсяг інформації про чинну ОПП, розміщений у вільному доступі на сторінці факультету педагогічної освіти,
достатній для того, щоб забезпечити можливість потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо
вступу на програму, а роботодавців - щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за ОПП.

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

Слабких сторін та недоліків у контексті Критерію ЕГ не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики та відсутність слабких сторін, ЕГ дійшла висновку, що
ОПП “Початкова освіта” відповідає Критерію 9 за рівнем А.

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
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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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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

Гарант освітньої програми та представники закладу вищої освіти відповідально поставилися до організації онлайн
візиту експертної групи до ЗВО, забезпечивши чітке дотримання програми. На кожну зустріч було запрошено
достатню кількість представників відповідних груп стейкголдерів. Однак на відкриту зустріч не приєднався жоден
учасник освітнього процесу. Усі проведені зустрічі були закритими, з керівництвом не виникло жодних конфліктів
щодо присутності сторонніх осіб на зустрічі. Гарант та керівництво факультету педагогічної освіти поводили себе
коректно, надавали всю необхідну інформацію і всі необхідні документальні підтвердження. Всі учасники зустрічей
підтримували конструктивний діалог, атмосфера панувала доброзичлива. Представники ЗВО виявили готовність до
позитивних змін, швидку реакцію на висловлені зауваження та запитання. Загалом академічна спільнота, причетна
до реалізації освітньої програми, а також зовнішні стейкголдери, справили враження єдиної команди, яка відчуває
спільну відповідальність за якість освітнього процесу. Загальне враження від візиту та загалом від освітнього
процесу, налагодженого на факультеті педагогічної освіти, склалося позитивне.

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 B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

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
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актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Похилюк Олена Миколаївна

Члени експертної групи

Шпак Валентина Павлівна

Білик Тетяна Сергіївна
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