
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 25574 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 014 Середня освіта

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

24.11.2020 р. Справа № 1024/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 "Освіта" у
складі:

Огнистий Андрій Володимирович – головуючий,

Андрощук Ігор Петрович,

Гавриленко Тетяна Леонідівна,

Коваленко Наталія Володимирівна,

Лобода Дмитро Олександрович,

Попович Анжеліка Станіславівна,

за участі запрошених осіб:

Жигаль Зоряна Михайлівна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 25574

Назва ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 014 Середня освіта

Cпеціалізація (за наявності) 014.13 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 6, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи
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2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Відповіді на рекомендацаї ГЕР 2019 1) Мета, орієнтація, придатність до працевлаштування, компетентності та ПРН в
ОП приведено у відповідність до заявленої спеціальності – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво, що відображено в
ОП 2020 р. ГЕР 2020 В Передумовах ОП доцільно надати можливість вступу й магістрам інших спеціальностей.

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

Відповіді на рекомендацаї ГЕР 2019 2) До складу проектної групи ОП включено стейкхолдерів: вчителя-методиста
вищої категорії ЗОШ №77 м. Львова Кузьменко Н.Я.; здобувача ОР Магістр гр. КМО-51з Савосік К.Р.

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

На думку ГЕР, недоліки, що були зазначені в попередніх експертних висновках галузевої експертної ради (2019р.)
щодо невідповідності змісту ОП предметній області спеціальності 014 Середня освіта, були загалом усунені: 1) СЛС ОП
оптимізовано: вилучено ОК, які не відповідали до заявленої спеціальності – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво;
2) конкретизовано ПРН згідно заявленої спеціальності – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво, визначено зміст ОК
для забезпечення досягнення ПРН (https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/OP.pdf); 3) в експертному
висновку ГЕР попередньої акредитації ОП вказується: «Недостатньо чітко визначено, як саме студенти опановують
спеціалізовані кваліфікації (хорове диригування, вокал, фортепіано, баян, акордеон, бандура, скрипка) – усі
кваліфікації разом, чи якусь одну. У першому випадку, на наш погляд, за 1 рік 4 місяці це зробити неможливо».
Передбачалося, що ці кваліфікації формуються за рахунок практичної підготовки в межах курсу «Дисципліни
музичного мистецтва (Інд.зан.) А) хорове диригування; Б) вокал; В) фортепіано; Г) акордеон,баян; Д) бандура; Е)
скрипка. Вибір однієї дисципліни з вище означеного переліку ОК «Дисципліни музичного мистецтва» (ПП1.2.08) в
оновленій ОП зумовлений швидше слідуванню рекомендаціям ГЕР, а не спрямуванню змісту ОП в предметну область
спеціальності 025 Музичне мистецтво. Разом з тим ГЕР погоджується з рекомендацією ЕГ – забезпечити комплексну
практичну підготовку вчителя музичного мистецтва, що зазначено в рекомендаціях. Рекомендація ЕГ 2020:
спрямувати зміст ОК «Музичний менеджмент в освіті» в предметну область спеціальності 014 Середня освіта не лише
в назві ОК (в ОП 2019р. “Музичний менеджмент”), а і у змісті. Обгрунтування ГЕР 2020. Щодо ОК «Музичний
менеджмент в освіті», метою курсу є удосконaлення прaктичної підготовки музикaнтa-педaгогa тa отримaння ним
знaнь і нaвичок як спеціaлістa-керівникa, директорa, менеджерa музичного колективу освітньої устaнови, що
необхідно не лише для створення ансамблю чи хору в ЗЗСО, а й організації регулярної участі музичного колективу в
обласних та міських конкурсах, фестивалях, що сприяє розвитку музичного мистецтва школярів. Крім того, викликом
часу сьогодення є впровадження сервісного навчання у змісті освіти ЗЗСО, результатом якого є підготовка проектів
обдарованої шкільної молоді, спрямованих на формування молодих вокалістів й виконавців інструментальної музики
та їх просуванню у шоу-бізнесі. З цієї точки зору зміст ОК «Музичний менеджмент в освіті» не суперечить предметній
області спеціальності 014 «Середня освіта», та відповідає інтересам автономії ЗВО.

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

Рекомендація ЕГ 2020. Привести у відповідність дисципліни вільного вибору (блок ЗК2.1.1.01) ПРН. Обґрунтування
ЕГ 2020. ГЕР не погоджується з даною рекомендацією, оскільки дисципліни вільного вибору не мають забезпечувати
ПРН. Згідно Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв
оцінювання якості освітньої програми підкритерію 2.2 «Якщо певні програмні РН забезпечуються суто за рахунок
дисциплін вільного вибору студента, це є недоліком у контексті відповідності Критерію 2 (прим. ГЕР, чого в даній ОП
немає), адже тоді ЗВО ставить досягнення цих РН у залежність від реалізації студентом свого права на вибір тих чи
інших дисциплін. (Детальніше щодо цього див. коментар до підкритерію 2.4.) Варто зауважити, що обов’язковим є
досягнення програмних РН. Засоби досягнення цих РН – конкретні освітні компоненти та їх поєднання –
визначаються ЗВО самостійно.» Відповідно Матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами ОП усі ПРН забезпечуються обов’язковими компонентами ОП. Разом з тим ГЕР вносить
рекомендацію: в змісті пунктів 2-5 ОП видалити вибіркові ОК. Рекомендація ЕГ 2020. Розташувати на сайті базу
вибіркових навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки з відповідними силабусами або анотаціями.
Обґрунтування ГЕР 2020. У відповідь на дану рекомендацію ЕГ, ЗВО вказав, що на сайті кафедри розміщено базу
вибіркових навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки з відповідними силабусами:
https://kultart.lnu.edu.ua/department/muzychnoho-mystetstva Аналіз сайту дає змогу підтвердити розміщення переліку
вибіркових дисциплін та їх силабусів за вказаним посиланням. Рекомендація ЕГ 2020. В Індивідуальних планах
магістрів (Навчальна картка магістрів) зазначати обов'язкові та вибіркові ОК. Обґрунтування ГЕР 2020. Дане
зауваження носить дискусійний характер. Рекомендації щодо структури та ведення індивідуального навчального
плану студента унормовувалися Наказом МОН України від 30.12.2005 № 774, який втратив чинність на підставі
Наказу МОН України № 1050 (v1050729-14) від 17.09.2014 р. у зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про вищу
освіту». Закон України «Про вищу освіту» не унормував структуру та правила ведення індивідуального навчального
плану студента. Інші підзаконні акти, які б регламентували структуру та процедуру ведення індивідуального
навчального плану студента відсутні. Наказ МОН України від 13.02.2019 № 179 «Про затвердження форм документів
з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» (на який посилається у своїй відповіді на зауваження ЕГ ЗВО)
унормовує лише форми документів під час вступу абітурієнтів, атестації та відрахування. В контексті того, що це
питання нормативно не врегульоване, вважаємо не доцільно це зауваження розглядати як критичне.

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

Рекомендація ЕГ 2020. Розмістити на сайті ЗВО Положення про проведення практик Університету Обґрунтування
ГЕР 2020. На рекомендацію ЕГ відносно розміщення «Положення про проведення практик», ЗВО вказав посилання
на сайті Університету https://nmv.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/reg-practice.pdf. ГЕР рекомендує оновити
зміст Положення згідно нових змін змісту ОП.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Рекомендація ГЕР 2019. Переглянути / оптимізувати Програму комплексного вступного екзамену з фахових
дисциплін з урахуванням специфіки спеціальності, заявленої в ОП (014 Середня освіта). Обгрунтування ГЕР,
відповідь ЗВО. 1) Програму творчого конкурсу для здобуття освітнього рівня магістра спеціальності – 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво оптимізовано. Зауваження ЕГ 2020. Програма фахового випробування оформлена
неналежним чином (відсутні вихідні дані про дату затвердження, підписи та печатка), програма передбачає умови
прийому для спеціалізацій. Рекомендуємо врахувати в програмі фахового вступного випробування специфіку
спеціальності 014 Середня освіта, увести до її змісту питання з музичної педагогіки, методика музичного виховання,
вокально-хорове виконавство тощо, зняти розподіл за спеціалізаціями Обґрунтування ГЕР 2020. На рекомендацію ЕГ,
ЗВО надав Програму творчого конкурсу з вихідними даними, датою затвердження, підписами та печаткою
(blob:https://office.naqa.gov.ua/321f58e2-cc44-417c-b045-83dc0b56a730). ГЕР погоджується з рекомендаціями ЕГ в
плані необхідності введення в програму творчого конкурсу заявленої спеціальності – 014 Середня освіта (Музичне
мистецтво педагогічної складової. Однак, правила організації творчого конкурсу, його зміст, критерії і параметри
оцінювання за відсутності державних нормативних актів, які на законодавчому рівні унормовують дану процедуру,
належать до сфери автономії ЗВО. У відповіді на зауваження ЕГ, ЗВО гарантував у Правилах прийому 2021р. і змісті
Програми фахового вступного випробування врахувати рекомендації ЕГ.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

На рекомендацію ГЕР попередньої акредитації відносно активізації наукової роботи студентами ОП ЗВО надав докази
реалізації проведеної роботи - https://kultart.lnu.edu.ua/dosiahnennia-nashykh-studentiv-ta-vypusknykiv

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рекомендація ГЕР 2019. Продовжити удосконалення системи зворотного зв’язку з усіма стейкголдерами ОП, зокрема
із здобувачами вищої освіти, у т. ч. в частині електронного анкетування. Відповідь ЗВО. Анкетування проведено
23.09.2020р. Результати розміщено на сайті факультету (https://kultart.lnu.edu.ua/news/zvit-za-rezul-tatamy-
opytuvannya-studentiv-shchodo-op-014-13-serednya-osvita-muzychne-mystetstvo).

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

не застосовується
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Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Рекомендація ГЕР 2019. Продовжити удосконалення кадрового складу на ОП, у т. ч. стимулювати НПП до
вдосконалення професійної та викладацької майстерності. Обґрунтування ГЕР 2020. Викладачі взяли участь у ряді
міжнародних та всеукраїнських конференцій, конкурсів, симпозіумів, про що свідчать сертифікати та дипломи,
виданні навчально-методичні посібники та методичні рекомендації (Навч-метод_доробок_КММ_2020_).

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Рекомендація ГЕР 2019. Продовжити удосконалення кадрового складу на ОП, у т. ч. стимулювати НПП до
вдосконалення професійної та викладацької майстерності. Відповідь ЗВО. Розподіл мотиваційного фонду факультету
у листопаді 2020 передбачатиме матеріальне стимулювання НПП. В реалізації матеріального стимулювання
переконалася ЕГ під час повторної акредитації (Аристова Л.С., Чайка В.М, Пасько В.В.)

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Рекомендація ГЕР 2019. Мотивувати і стимулювати здобувачів та НПП на ОП до участі в програмах / заходах
міжнародної академічної мобільності, до публікацій у провідних закордонних та вітчизняних фахових виданнях, що
індексуються наукометричними БД Scopus та WOS, участі у Міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах,
симпозіумах. Обґрунтування ГЕР 2020. На сайті факультету у вкладці «Студентське життя» подано інформацію про
можливості Міжнародної співпраці (Програми обміну, Літні/зимові школи, Стипендії та інші програми), які
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пропонують здобувачам вищої освіти за ОП широкі можливості для отримання міжнародного досвіду
(https://kultart.lnu.edu.ua/students/life), аналогічну інформацію подано для НПП ЗВО.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Рекомендація ГЕР. Залучати до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості органи
студентського самоврядування Відповідь ЗВО. Органи студентського самоврядування залучаються до процесу
періодичного перегляду ОП на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету та Університету.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Сторінка 8



не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

На зауваження ГЕР 2019 про некоректність адреси на сайті ЗВО надано відповідь, що ОП 2020р. розміщено за
посиланням - https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/OP.pdf.

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. В Передумовах ОП доцільно надати можливість вступу й магістрам інших спеціальностей. 2. Чіткіше прописати
придатність до працевлаштування, відповідно до спеціальності ОПП в межах галузі Освіта / Педагогіка. 3. Потребує
уточнення особливості ОПП, так як із зазначених в ОПП не зрозуміло чим ОПП різниться від інших ОПП, що
здійснюють підготовку за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Забезпечити комплексну практичну підготовку вчителя музичного мистецтва з обов'язковим вивченням ОК
«Вокал», «Хорове диригування», «Інструментальне виконавство» (з вибором музичного інструменту). 2.
Оптимізувати графічну частину СЛС. Узгодити СЛС ОП з НП. 3. В змісті пунктів 2-5 ОП видалити вибіркові ОК. 4.
Розробити прозору систему обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти та відображати
процедуру вибору на офіційному сайті Університету/факультету. 5. Доцільно розширити перелік вибіркових
дисциплін (в ОПП 2020 р. передбачено вибір однієї дисципліни з двох) та можливість обрання вибіркових дисциплін
з інших ОПП (не обмежувати вибір однією вибірковою дисципліною з інших ОПП, як це представлено в ОПП 2020
р.).

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Варто було б увести в програму творчого конкурсу заявленої спеціальності педагогічної складової. 2. Доцільно
активізувати роботу по впровадженню 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/2020/01/reg_inf-educationsresults.pdf. Так як положення розроблене, але не застосовується, про що
свідчить відсутність прикладів застосування означеного порядку.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Потребує оновлення перелік літератури в силабусах навчальних дисциплін. 2. Необхідно активізувати роботу
викладачам щодо оновлення змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень, так як у відомостях про
самооцінювання (с.10) відсутні посилання на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень. 3. Поширити практику інтернаціоналізації діяльності ЗВО не
лише в межах міжнародних музичних фестивалів й конкурсів, а й педагогічних заходів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Бажано збільшити кількість опитувань стейкхолдерів, передбачити розроблення та використання різнопланових
анкет, які дають змогу системно здійснювати моніторингу організації та провадження освітнього процесу
університету. Процедуру опитування та реагування на її результати ЗВО, відображати на офіційному сайті
Університету/факультету. 2. Активізувати роботу студентського самоврядування та Профспілки студентів по роботі зі
здобувачами вищої освіти в плані роз’яснення прав і зобов’язань здобувачів вищої освіти в освітньому процесі та
можливості безпосереднього впливу на навчально-виховні процеси закладу освіти.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Доцільно до аудиторних занять залучати не лише митців галузі, а й педагогічних професіоналів-практиків із ЗЗСО,
позашкільних мистецьких закладів освіти тощо. 2. Підбір НПП для реалізації ОП здійснювати з врахуванням
академічної та професійної відповідності ОК ОП, а не спеціальностей кафедри. 3. Активізувати роботу над друком
наукових праць в фахових виданнях та виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Доцільно залучати до поширення інформації (бесіди, семінари, круглі столи, опитування, анкетування і т. д.) про
освітнє середовище серед здобувачів вищої освіти студентське самоврядування (Профком студентів, студентський
уряд тощо). Особливу увагу слід приділити можливостям безпосередньої участі здобувачів вищої освіти в оптимізації

Сторінка 10



умов функціонування ОП та освітнього середовища зокрема. 2. На сайті кафедри/факультету створити електронну
Скриньку довіри для учасників освітнього середовища.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. На сайті Центру забезпечення якості освіти відображати не лише завдання а й результати діяльності. 2. Залучати до
забезпечення якості освітньої програми та освітнього процесу студентське самоврядування, здобувачів вищої освіти.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Варто було б модернізувати веб-сайт університету (структурувати інформацію по блоках, передбачити більш
зручний пошук, внутрішні нормативно-правові акти розташовувати у одному розділі) та його мобільну версію, що
підвищило б рівень його відвідуваності та покращило комфортність роботи з ресурсами сайту.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Проект висновку 0124_АС-20
Львів Середня освіта (Музичне

мистецтво)_О.pdf

S8oVCyokHyjs5MMYM6XtY6hxP4tun9ZMoJ+L/9T2
LLw=

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ОГНИСТИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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