
ЗВІТ

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Чайка Володимир Мирославович, Пасько Віктор Вікторович, Аристова
Людмила Сергіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.10.2020 р. – 17.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП blob:https://office.naqa.gov.ua/815d8f4e-4ae3-4903-83e6-c9ce72de433b

Програма візиту експертної групи blob:https://office.naqa.gov.ua/ad2cebca-ebae-4316-8551-31edfe861cef

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

Під час здійснення процедури акредитації ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) у Львівському національному
університеті імені Івана Франка члени ЕГ прийшли до висновку про те, що дана ОП спрямована на професійний
розвиток особистості, формування фахових компетентностей, що відповідає вимогам підготовки вчителя музичного
мистецтва. ЕГ врахувала динаміку змін та розвитку ОП з періоду отримання умовної (відкладеної) акредитації до
проведення наступної (чергової) акредитації, і на основі цієї динаміки, з урахуванням інших відомостей, отриманих
під час проведення експертизи, прийшла до висновку, що Освітня програма, за умови удосконалення змісту, має в
майбутньому потужний потенціал для розвитку.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Проведена експертиза свідчить, що розроблена ОП базується на компетентнісному підході, містить визначені
загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання. Кваліфікації ОП 2020р. відповідають
кваліфікаціям, зазначеним у НП 2020р., ОП відповідає статусу «освітньо-професійна програма». Дієва й ефективна
співпраця зі стейкхолдерами, спрямована на удосконалення компонентів ОП. Стейкхолдери беруть активну участь у
обговоренні ОП, наданні пропозицій та забезпечені її дієвості через проведення педагогічної практики, майстер-
класів, спільних проєктів та мистецьких заходів. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС)
відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження. Структура освітньої програми передбачає
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Студенти, які навчаються на ОП, беруть активну
участь у житті Університету, долучаються до заходів студентського самоврядування, є ініціаторами низки
мистецьких подій у ЗВО. У ЗВО забезпечується поєднання навчання і дослідження, відповідно до цілей та змісту ОП,
залучення магістрантів до наукової роботи в межах наукових тем кафедр. Університет має налагоджену співпрацю з
іноземними ЗВО та дієву процедуру визнання та перезарахування результатів навчання. Процедура конкурсного
добору викладачів є прозорою, об’єктивною та регульованою належним чином відповідними документами ЛНУ.
Викладачі працюють над підвищенням власної кваліфікації шляхом стажувань, а їх результати імплементують до
змісту навчальних дисциплін. Існує система матеріального та морального мотивування та стимулювання викладачів
до професійного виконання службових обов’язків. На базі університету працює Наукова бібліотека, де є зручна
система пошуку інформації, віртуальна довідка, електронний каталог а також корисні посилання на інформаційні
ресурси для успішної навчальної та наукової діяльності здобувачів. З боку університету регулярно надається
психологічна, соціальна та матеріальна допомога студентам пільгових категорій, а також тим, хто опинився у
скрутному становищі. Вищезазначені факти підтверджуються результатами зустрічей ЕГ з фокус-групами.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ рекомендує: Структуру та зміст ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) удосконалити згідно вимогам чинного
законодавства. Спрямувати зміст ОК «Музичний менеджмент в освіті» в предметну область спеціальності 014
Середня освіта. Привести у відповідність дисципліни вільного вибору (блок ЗК2.1.1.01) ПРН. Забезпечити
комплексну практичну підготовку вчителя музичного мистецтва з обов'язковим вивченням ОК «Вокал», «Хорове
диригування», «Інструментальне виконавство» (з вибором музичного інструменту), що відповідає Структурно-
логічній схемі ОП. Розташувати на сайті перелік вибіркових навчальних дисциплін професійної та практичної
підготовки з відповідними силабусами або анотаціями. В Індивідуальних планах магістрів (Навчальна картка
магістрів) зазначати обов'язкові та вибіркові ОК. Усунути технічні неточності в ОП, Силабусах, РП. Реалізувати без
порушень процедуру вільного вибору ОК для здобувачів вищої освіти. Врахувати в програмі фахового вступного
випробування специфіку спеціальності 014 Середня освіта, шляхом уведення до її змісту питань з музичної
педагогіки, методика музичного виховання, вокально-хорове виконавство тощо, зняти розподіл за спеціалізаціями.
Оновити списки рекомендованих основних і додаткових джерел, представлених в силабусах дисциплін.
Вдосконалити механізм стимулювання викладачів і здобувачів до активізації опублікування результатів своїх
наукових пошуків у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus. Продовжити
роботу над покращенням навігації офіційного сайту та вебсторінок факультету, кафедри.

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

Зважаючи на те, що ОП проходить наступну (чергову) акредитацію, ЕГ проаналізувала ОП 2017р., ОП 2020р.,
попередні експертні висновки експертної групи та галузевої ради, які розміщені на сайті ЗВО
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests та зазначає, що в ОП 2020р. проектною групою були уточнені цілі ОП,
спрямовано фокус програми в музично-педагогічну площину, змінено кваліфікацію з «магістр освіти; викладач
хорового диригування, вокалу, фортепіано, баяна, акордеона, бандури, скрипки» (ОП 2017р.) на «магістр освіти
(Музичне мистецтво), учитель музичного мистецтва» (ОП 2020р.). Кваліфікації ОП 2020р. відповідають
кваліфікаціям, зазначеним у НП 2020р., ОП відповідає статусу «освітньо-професійна програма». У ВСО цілі ОП
визначаються наступним чином: «Ціллю освітньої програми є забезпечити підготовку студентам здобуття знань,
вмінь та розуміння, що відносяться до областей музичного мистецтва та музичної педагогіки, що дасть їм
можливість виконувати свою роботу самостійно. Програма передбачає знання і практичні навички використання
іноземних мов за фахом та створення умов для академічної мобільності і навчання на музично-педагогічних
факультетах як провідних ЗВО України, так і за кордоном. Підготовка висококваліфікованих фахівців з музичної
педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання, демонструють сучасне педагогічне мислення та володіють
прикладними навичками, необхідними для вирішення музично-педагогічних проблем». Цілі ОП передбачають
виконання стратегії Університету та його місії щодо розробки гнучких навчальних програм за вимогою ринку праці,
впровадження на всіх рівнях запобігання плагіату, впровадження у навчальний процес інноваційних технологій,
використання внутрішньої та зовнішньої оцінки навчального процесу. ОП СОММ допомагає утвердити у свідомості і
почуттях особистості національно-патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного
минулого України. (с.15 Стратегії університету, https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf)». На зустрічі (гарант, представники адміністрації ЗВО), перший проректор Гукалюк А.Ф. уточнив, що
головним стратегічним завданням ЗВО є якісна підготовка фахівців ОП СОММ для роботи у ЗЗСО. ЕГ з’ясувала, що
Місія університету щодо аспекту «виховання у молоді національно-патріотичних почуттів та пошани до історичної
пам’яті» також реалізується в ОП через уведення в обов’язкові ОК певних тем, спрямованих на розкриття аспектів
національно-патріотичного виховання в ЗЗСО, уведення ОК вільного вибору («Музично-педагогічні краєзнавчі
дослідження», «Педагогічні системи українських композиторів модерністів»), розробці НПП навчально-
методичних матеріалів (Н.Юзюк, З.Жигаль, М.Ковбасюк, Ю.Антків), в яких подано аналіз творів українських
композиторів, що пропонуються для сприймання на уроках музичного мистецтва в ЗЗСО, запропоновано пісенний
матеріал для виконання учнів, методичні розробки, що спрямовані на виховання патріотизму у учнів ЗЗСО.

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

ЕГ встановила, що у відомостях самооцінювання не зазначено конкретні пропозиції стейкхолдерів. Під час
інтерв’ювання фокус груп (НПП, здобувачі вищої освіти, роботодавці) було з’ясовано, що стейкхолдери беруть
участь в засіданнях кафедри музичного мистецтва, де висловлюють свої пропозиції щодо удосконалення ОП. На
онлайн-зустрічі з ЕГ були присутні вчителі школи №77 (Кузьменко Н.Я., Гулей Л.П.), вчитель ліцею «Сихівський»
(Лазуркевич О.С.), завідувач відділу психологічного супроводу соціальної адаптації та виховання молоді НМЦ
м.Львова (Гурин Л.М.), які зазначили про активну співпрацю з кафедрою музичного мистецтва, про виконання
спільних освітніх проєктів (викладач – здобувач ВО – вчитель), проведення пед. практики, використанні в
освітньому процесі ЗЗСО розробок НПП кафедри (Е.Тайнель «Музичне виховання за методом відносної
сольмізації», Біляч Ю., Ващишин С. та ін. «Хрестоматія з музичного мистецтва 1 клас», Гурин О.М., Кукул О.М.,
Юзюк Н.Ф. «Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи»), участь у засіданнях кафедри
щодо обговорення ОП, наданні пропозицій щодо удосконалення діючої ОП. Лазуркевич О.С. зазначила, що
надавала пропозиції щодо спрямування тематики магістерських робіт у коло проблем загальної освіти і
впровадження практичної частини досліджень у формі методичних збірок та рекомендацій. ЕГ ознайомилася з
протоколами кафедри музичного мистецтва, в яких висвітлено дані пропозиції (протокол засідання кафедри
музичного мистецтва №7 від 10.03.2020р.), з тематикою магістерських робіт. Порівняльний аналіз підтверджує, що
ця пропозиція була врахована, теми магістерських робіт 2019р. були спрямовані на дослідження виконавського
аспекту (вокального, інструментального), а 2020р. – педагогічного аспекту (методики викладання в ЗЗСО)
(«Формування співочих навичок молодших школярів засобами пісенного фольклору», «Історія виникнення та
розвитку відносного методу сольмізації в українській музичній педагогіці» та ін.). Під час проведення дистанційної
експертизи ЕГ ознайомилась із відгуками стейкхолдерів, результатом опитування здобувачів вищої освіти
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/2545. З'ясовано, що на дану ОП написано відгуки І.Ухніцького,
директора ліцею «Сихівський»; С.Стегней, директора КВ НЗ «Ужгородський музичний коледж імені Д.Задора» ЗОР;
Ю.Чумак, директора КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний коледж імені В.Барвінського», у яких відзначається дієвість
даної ОП та потрібність підготовки фахівців за відповідною ОП, надані пропозиції щодо подальшого удосконалення
ОП. Аналіз ОП та НП дав змогу ЕГ з’ясувати, що пропозиції Ю. Чумак щодо обізнаності здобувачів вищої освіти з
«новітніми принципами та методами…» були враховані в тематиці ОК ПП1.2.07 (Теми 8-10). Аналіз документів,
електронних ресурсів, спілкування з фокус-групами дало змогу ЕГ підтвердити, що цілі освітньої програми та
програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів.

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.
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Порівняльний аналіз ОП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2017р. та 2020р. дав змогу ЕГ з’ясувати, що ОП
містить 15 ПРН, що відповідає Методичним рекомендаціям МОН від 01.06.2016р. №600)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf. ПРН визначаються з урахуванням
розвитку спеціальності (ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН9), ринку праці (ПРН8, ПРН10, ПРН11, ПРН12), галузевого
контексту (ПРН13, ПРН15). ЕГ зазначає, що в ОП 2020р. враховано галузевий та регіональний контекст шляхом
уведення до обов’язкових дисциплін ОК «Проблеми сучасної музичної педагогіки», «Музичний менеджмент в
освіті», до дисциплін вільного вибору ОК «Цифрове мистецтво в музичній освіті», «Сучасні моделі професійного
розвитку педагога-музиканта», «Музично-педагогічні краєзнавчі дослідження», «Педагогічні системи українських
модерністів». Недоліки, що були зазначені в попередніх експертних висновках експертної групи та галузевої
експертної ради були усунені: в переліку фахових компетентностей враховано специфіку спеціальності 014 Середня
освіта (ФК1, ФК3, ФК4, ФК8, ФК10). У переліку ПРН враховано специфіку спеціальності 014 СОММ (ПРН1, ПРН3,
ПРН5-ПРН7, ПРН10). У відомостях про самооцінювання не зазначено досвід, яких аналогічних вітчизняних та
зарубіжних ОП, було враховано при розробці і удосконаленні ОП Середня освіта (Музичне мистецтво).
Інтерв’ювання фокус-груп (гарант, НПП) дало змогу ЕГ з’ясувати, що на ОП враховано досвід аналогічних
вітчизняних (ДДПУ ім. І. Франка (м.Дрогобич), НПУ ім. М.П.Драгоманова (м. Київ), ЧНУ ім.Ю.Федьковича, ЦДПУ
ім.В.Винниченка (м. Кропивницький)) та іноземних (Печський університет (Угорщина), Жешівський (Польща))
ЗВО. Гарант зазначила, що аналіз відповідних програм “дав можливість адаптувати деякі предмети до даної ОП
(“Музично-педагогічні краєзнавчі дослідження” (вибірковий ОК), де відбувається дослідження мистецтва Галичини;
“Історія музичної освіти і виховання”, в якому також вивчається західноукраїнський досвід; додано кредити на
педагогічну практику”). ЕГ зазначає, що в ОП 2020р. є наявні граматичні та стилістичні помилки, неточності у
формулюванні, невідповідність окремих термінологічних понять (ПРН15 «висококваліфіковано володіти
дисциплінами музичного мистецтва», замість “володіти методикою викладання музичного мистецтва…”;
«загальноосвітні школи» (замість «заклади загальної середньої освіти» ЗЗСО - ПРН1), «навчально-виховний
процес» (замість «освітній процес» - ПРН7) (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n2).

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

Стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
відсутній. Тому відповідність ПРН навчання ОП експертною групою аналізувалась згідно з вимогами НРК.
Визначені в ОП програмні результати навчання відповідають сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій та
другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. ПРН ОП 2020 відповідають
дескрипторам НРК для 7-го кваліфікаційного рівня. Так, дескриптор «знання» відображено у ПРН 1-ПРН 3, ПРН5,
ПРН8, ПРН13; дескриптор «уміння/навички» – ПРН 6, ПРН7, ПРН9, ПРН 15. Дескриптор «комунікація» як збір,
інтерпретація та застосування даних відображено у ПРН4, ПРН10, ПРН14. Дескриптор «відповідальність і
автономія» - ПРН 11, ПРН12.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ЕГ пересвідчилась, що недоліки, які були зазначені в попередніх експертних висновках експертної групи та галузевої
експертної ради були усунені. Кваліфікації ОП 2020р. відповідають кваліфікаціям, зазначеним у НП 2020р., ОП
відповідає статусу «освітньо-професійна програма». Дієва й ефективна співпраця зі стейкхолдерами, спрямована на
удосконалення компонентів ОП. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з
урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів. В ОП 2020р. враховано галузевий та регіональний контекст.
Визначені в ОП програмні результати навчання відповідають сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій та
другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

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

ЕГ зазначає, що в ОП 2020р. є наявні граматичні та стилістичні помилки, неточності у формулюванні,
невідповідність окремих термінологічних понять (ПРН15 «висококваліфіковано володіти дисциплінами музичного
мистецтва», замість “володіти методикою викладання музичного мистецтва…”; «загальноосвітні школи» (замість
«заклади загальної середньої освіти» ЗЗСО - ПРН1), «навчально-виховний процес» (замість «освітній процес» -
ПРН7) (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-
20#n2). Рекомендації: усунути в ОП граматичні та стилістичні помилки, неточності у формулюванні,
невідповідність окремих термінологічних понять.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Недоліки, що були зазначені в попередніх експертних висновках експертної групи та галузевої експертної ради були
усунені. Кваліфікації ОП 2020р. відповідають кваліфікаціям, зазначеним у НП 2020р., ОП відповідає статусу
«освітньо-професійна програма». Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з
урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання за
спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та за другим рівнем вищої освіти (магістр). Слабкі сторони,
зазначені у загальному аналізі Критерію 1 «Проектування та цілі освітньої програми» впливають на загальну
відповідність рівню «В».

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

ЕГ зазначає, що на підставі аналізу ОП та НП 2020р. (термін навчання 1,4 роки) (затверджено ВР ЛНУ ім. І.Франка,
протокол №86/7 від 03.07.2020р.) встановлено, що в ОП 2020р. із-за технічної помилки в кількості кредитів в ОК
ПП2.1.2.01 (зазначено – 3 кредити) загальний обсяг дорівнює 88 кредитів, але в НП ця помилка відсутня, тому ЕГ
констатує, що загальний обсяг ОП складає 90 кредитів (у кредитах ЄКТС), що відповідає вимогам чинного
законодавства щодо навчального навантаження для відповідного магістерського рівня вищої освіти (Закон України
"Про вищу освіту", Розділ ІІ, ст.5, п.5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. На дисципліни за вибором
здобувачів відводиться 22 кредита ЄКТС (25%). Згідно з ОП дисципліни об’єднані у цикли підготовки: цикл
загальної підготовки та цикл професійної та практичної підготовки. Навчальні дисципліни розподілені на
нормативні та вибіркові. Співвідношення обсягів обов’язкових та вибіркових компонентів взаємоузгоджено.

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.

ЕГ зазначає, що недоліки, зазначені в попередніх експертних висновках галузевої експертної ради щодо
невідповідності змісту ОП предметній області спеціальності 014 Середня освіта були частково усунені. На основі
аналізу ОП 2020р., НП та ВСО (Таб.1,3) ЕГ з'ясовано, що до структури ОП уведено ОК, що спрямовані на
формування професійних компетентностей вчителя взагалі (ЗК1.1.01, ПП2.1.2.04) та вчителя музичного мистецтва,
зокрема (ПП1.2.01, ПП1.2.07, ПП1.2.08). До циклу професійної та практичної підготовки віднесено обов’язковий ОК
ПП1.2.03 «Музичний менеджмент в освіті» blob:https://office.naqa.gov.ua/4907cd1b-598c-4f15-88b5-2aa5184e4630, в
силабусі зазначено очікувані РН «знати вирішення специфічних питaнь, пов'язaних з професійною роботою нa
музично-освітньому ринку… комплекс ролей продюсерa… вміти здійснювaти в облaсті творчості – креaтивну
діяльність … проводити PR і реклaми в просувaнні aртистa …», які не відповідають ПРН, що зазначені в Табл.3
«Матриця відповідності» (ПРН7, ПРН8); в робочій програмі ПРН не зазначені: http://surl.li/goxy, ЕГ вважає, що
зміст даного ОК спрямовано в предметну область спеціальності 025 Музичне мистецтво (С(ФП)К 15, ПРН 11
Стандарту ВОУ рівень бакалавр Наказ МОН України №727 від 24.05.2019р. http://surl.li/goxu). ЕГ рекомендує
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. Дисципліни вільного вибору розподілені за
блоками, але ЕГ вважає, що блок ЗК2.1.1.01 (5 дисциплін http://surl.li/goxx - ПРН7, ПРН8, ПРН12) не можуть
забезпечувати однакові ПРН. ОП та структурно-логічна схема (СЛС) мають технічні неточності: в СЛС - відсутня
ЗК2.1.1.01; в ОП - ПП2.1.2.02 «Музично-педагогічне джерелознавство», в СЛС та в НП «Основи музичного-
педагогічного джерелознавства»; помилки (в коді ОК: в ОП – ЗП1.3.04, в Матриці - ЗП1.1.04; в розподілі кредитів: в
ОП - ПП2.1.2.01 – 3 кр., в СЛС та в НП – 5 кр.). ОК, включені до ОП, в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та ПРН. ЕГ встановила, що відомості, які викладені в Таб.3 самозвіту відповідають Матриці забезпечення ПРН
відповідним ОК. ЕГ зазначає, що відповідно до Матриці ОК ПП1.2.04, ПП1.2.02 забезпечують ПРН5, виходячи з
аналізу силабусів ОК (зміст, тематика), окрім цих ОК, ПРН5 забезпечує ОК ПП1.2.07.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

ЕГ встановила, що зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 014 Середня освіта
(Музичне мистецтво), але потребує доопрацювання. ЕГ зазначає, що ОК «Дисципліни музичного мистецтва»
(ПП1.2.08), на який відведено 11 кредитів, передбачає вивчення однієї дисципліни з поданого переліку (А-Ж). Ця
інформація була уточнена ЕГ на резервній зустрічі, зав. кафедри Тайнель Е.З. (00.13.53 – 00.15.50) повідомила, що
«студент обирає один з видів цих музичних дисциплін, адже він себе спрямовує на певний вид діяльності у
майбутньому». ЕГ вважає, що даний вибір відповідає спеціальності 025 Музичне мистецтво (ПРН8 Стандарту ВОУ
рівень магістр Наказ МОНУ №368 від 04.03.2020р. http://surl.li/goxt), ЕГ уточнює, що специфіка професійної
діяльності вчителя музичного мистецтва передбачає обов’язкове володіння навичками гри на музичному
інструменті, сольного співу, хорового диригування і методикою викладання музичного мистецтва у ЗЗСО,
відповідно ОК «Вокал», «Хорове диригування», «Інструментальне виконавство» (з вибором музичного інструменту)
становлять стрижень професійної практичної підготовки вчителя музичного мистецтва. Фокус змісту ОК «Методика
викладання музичних дисциплін в закладах освіти» (Силабус) спрямовано на вивчення історії методики музичного
навчання та виховання, РП на сайті не відповідає даній дисципліні https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/10/metodyka-vykladannia.pdf. На думку ЕГ, враховуючи зміну освітньої парадигми, яка
відбулася в середній освіті: введення Концепції НУШ
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf, нового
Державного стандарту початкової освіти (2018р.), відповідно до Закону України про повну загальну середню освіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text, бажано передбачити в циклі професійної та практичної
підготовки ОК «Методика викладання музичного мистецтва в ЗЗСО», який би підсилив практичну складову
програми та забезпечив формування ПРН3 «застосовувати сучасні технології навчання…», ПРН13, ПРН15. ЕГ
рекомендує уточнити назви ОК з урахуванням специфіки ОПП та відповідності назви предмету в ЗЗСО «Методика
викладання музичних дисциплін в закладах освіти» на «Методика викладання музичного мистецтва в ЗЗСО»;
«Педагогічна (школи, ліцеї, гімназії) практика» з урахуванням особливостей її проведення (зміст практики, види
робіт, завдання, які висуваються до оцінювання здобувача освіти тощо), наприклад на «Виробнича практика».

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

Аналіз ОП вибіркових компонентів, таб.1 самозвіту, електронних ресурсів, Положень університету, інтерв’ювання
фокус-груп (здобувачі вищої освіти, НПП), свідчить про можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі,
передбаченому законодавством. На дисципліни вільного вибору відводиться 24 кредита ЄКТС (25%). Процедура
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/0yY8lQV), Положенням про порядок
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf). Запис на
вибіркові навчальні дисципліни організовано через електронний кабінет. Силабуси циклу загальної підготовки є у
вільному доступі на сайті факультету https://kultart.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchal-ni-dystsypliny, силабуси
вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки на сайті не представлено. ЕГ зазначає, що знайти
відповідні силабуси на сайті було дуже складно із-за не зручної навігації сайту для відвідувачів. ЕГ зазначає, що
відповідно до Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін, вільний вибір магістрами здійснюється на початку семестру протягом 8 днів. На онлайн-зустрічі з НПП
було зазначено, що вибір дисциплін вільного вибору був здійснений на початку цього семестру, це підтверджує
аналіз Навчального плану та ОП (Структурно-логічної схеми), здійснений ЕГ. За структурно-логічною схемою в 1
семестрі вивчаються 3 вибіркові дисципліни з блоків (ПП2.1.2.01, ПП2.1.2.02, ПП2.1.2.04), натомість, в процесі
інтерв’ювання ЕГ здобувачів вищої освіти було з’ясовано, що магістри 1-го курсу такий вибір ще не здійснювали.
Певна неузгодженість між відповідями учасників фокус-груп, дає підстави для сумніву у здійсненні реального
вибору дисциплін здобувачами вищої освіти. ЕГ рекомендує реалізувати без порушень процедуру вільного вибору
ОК для здобувачів вищої освіти. Експертна група також ознайомилася із Індивідуальними планами магістрів
(Навчальна картка магістрів) blob:https://office.naqa.gov.ua/b2281f19-ab1a-457d-afe8-
c07c4f7e109b,blob:https://office.naqa.gov.ua/292f3564-3b1c-4a78-891d-5a3a33013464, в яких відображено
послідовність вивчення ОК, їх обсяг та форму звітності, але не зазначено розподіл на обов'язкові ОК та на вибіркові
ОК. Здобувачі вищої освіти зазначили, що у них є можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через
вибір тем для магістерського дослідження, через узгодження індивідуального графіка навчання (на відкритій
зустрічі студентка 2-го курсу магістратури повідомила про те, що працює музичним керівником у ЗДО і її графік був
узгоджений з викладачами кафедри, таким чином сформована індивідуальна освітня траєкторія).

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

ЕГ з’ясувала, що ОП та НП передбачають практичну підготовку під час проходження педагогічної практики,
відвідування індивідуальних практичних занять та практичних занять з дисципліни «Методика викладання
музичних дисциплін в закладах освіти». На Педагогічну практику в ОП 2020р. передбачено 9 кредитів, проходить у
3 семестрі у ЗЗСО, відповідно до угод про співпрацю. У звіті самооцінювання перелічено бази практики – Сихівський
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ліцей та ЗОШ №77 м. Львова, на зустрічі зі стейкхолдерами були присутні вчителі ЗОШ №77 та ліцею «Сихівський»,
які підтвердили проходження практики в цих ЗЗСО. Натомість Договори, які були надані ЕГ представляли інші
ЗЗСО - Договір №20200102 від 02.01.20р. з Ліцеєм №8; Договір №20200110 від 10.01.20р. з СЗОШ №34 імені
М.Шашкевича; Договір №20200103 від 3.01.20р. з ЗОШ №50 імені А.С.Макаренка. Практична підготовка студентів
здійснюється згідно Положення про проведення практик Університету (відповідно до п.4.7. Положення про освітній
процес), дане Положення на сайті відсутнє. В ході зустрічей з фокус-групами з'ясовано, що здобувачі вищої освіти 2
курсу будуть проходити пед. практику у листопаді-грудні у ЗЗСО тривалістю 6 тижнів. Під час робочої онлайн-
зустрічі ЕГ з випускниками ОП, було підтверджено, що отримані під час практики компетентності, дійсно є
необхідними в їх подальшій професійній діяльності, випускники, які були присутні на зустрічі не працюють в ЗЗСО,
а працюють у ЗВО (викладач вокалу, асистент у ЛНУ ім.І.Франка, артист оркестру у НУ “Львівська політехніка”).

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

ЕГ з’ясувала, що ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills). У звіті
самооцінювання зазначено, що набуття soft skills відбувається під час вивчення дисциплін «Філософія освіти» та
«Психологія музичних здібностей», цю інформацію підтвердили здобувачі вищої освіти в процесі спілкування з ЕГ.
Гарантом ОП було надано ЕГ посилання на концертні виступи здобувачів вищої освіти, ЕГ з’ясувала, що студенти,
які навчаються на ОП беруть активну участь у житті Університету (концерт-реквієм «Скорботна пісня України»
https://www.youtube.com/watch?v=8Ipl2_PVNVI&feature=youtu.be), долучаються до заходів студентського
самоврядування (Вистава студентського театру пісні «ДЗВІН» ЛНУ ім. І. Франка, кафедри музичного мистецтва до
Свята Миколая. https://www.youtube.com/watch?v=-GIJgJjCa00&feature=youtu.be), є ініціаторами низки мистецьких
подій у ЗВО (Концерт-реквієм "ДЗВОНИ СКОРБОТИ" https://www.youtube.com/watch?v=GleBon3-
vhk&feature=youtu.be, Студентський театр пісні "Дзвін" КММ ЛНУ ім. І. Франка, вистава О.Король "Сила Добра"
https://www.youtube.com/watch?v=jUUjRRIvPHg&feature=youtu.be).

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

Відповідний професійний стандарт відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

ЕГ з’ясувала, що Університет використовує збалансований підхід для співвіднесення обсягу окремих освітніх
компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти. У ЗВО розроблені
загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним
навантаженням здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.І.Франка (включно із самостійною роботою) і визначається
Положенням про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) (розділ 5 «Навчальний час здобувача вищої освіти»), згідно з яким навчальний день не має
перевищувати 8 академічних годин; навчальний тиждень 40 академічних годин. НП ОП включає як аудиторне
навантаження, так і самостійну роботу студентів (СРС), обсяг якої за кожною дисципліною відповідає встановленим
МОН України граничним нормам (кількості годин аудиторного навантаження орієнтовно до 1/3 від кредиту ЄКТС, а
годин на самостійну роботу - до 2/3 кредиту ЄКТС). Під час індивідуальної бесіди ЕГ зі здобувачами вищої освіти
було з'ясовано, що при визначенні співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх
компонентів за ОП інтереси здобувачів враховуються. Загалом протягом тижня є 18 (на 1 курсі) і 17 (2 курс)
аудиторних годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів та дозволяє більше уваги приділити самостійній
роботі.

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.

На даний час підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за освітньою програмою 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) освітнього ступеня магістр не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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ЕГ з’ясувала, що обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам законодавства
щодо навчального навантаження. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Програмні компетентності, які можна віднести до soft skills, студенти отримують
під час навчання та активної участі у творчих заходах. Студенти, які навчаються на ОП беруть активну участь у житті
Університету, долучаються до заходів студентського самоврядування, є ініціаторами низки мистецьких подій у ЗВО.
Університет використовує збалансований підхід для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти.

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

ЕГ у контексті критерія 2 вбачає ряд слабких сторін: Недоліки, що були зазначені в попередніх експертних
висновках галузевої експертної ради щодо невідповідності змісту ОП предметній області спеціальності 014 Середня
освіта були усунені частково. ОП потребує доопрацювання. До циклу професійної та практичної підготовки
віднесено обов’язковий ОК ПП1.2.03 «Музичний менеджмент в освіті», ЕГ вважає, що зміст даного ОК спрямовано в
предметну область спеціальності 025 Музичне мистецтво (С(ФП)К 15, ПРН 11 Стандарту ВОУ рівень бакалавр Наказ
МОН України №727 від 24.05.2019р. http://surl.li/goxu). Дисципліни вільного вибору, блок ЗК2.1.1.01 (5 дисциплін
http://surl.li/goxx - ПРН7, ПРН8, ПРН12) не можуть забезпечувати однакові ПРН. ОК «Дисципліни музичного
мистецтва» (ПП1.2.08), на який відведено 11 кредитів, передбачає вивчення однієї дисципліни з поданого переліку,
ЕГ вважає, що даний вибір відповідає спеціальності 025 Музичне мистецтво (ПРН8 Стандарту ВОУ рівень магістр
Наказ МОНУ №368 від 04.03.2020р. http://surl.li/goxt). На сайті ЗВО не представлено базу вибіркових навчальних
дисциплін професійної та практичної підготовки. В Індивідуальних планах магістрів (Навчальна картка магістрів)
не зазначено розподіл на обов'язкові ОК та на вибіркові ОК. Положення про проведення практик Університету не
розміщено на сайті ЗВО. ОП та структурно-логічна схема (СЛС) мають технічні неточності. Рекомендуємо:
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. Привести у відповідність дисципліни вільного
вибору (блок ЗК2.1.1.01) ПРН. Забезпечити комплексну практичну підготовку вчителя музичного мистецтва з
обов'язковим вивченням ОК «Вокал», «Хорове диригування», «Інструментальне виконавство» (з вибором
музичного інструменту). Розташувати на сайті базу вибіркових навчальних дисциплін професійної та практичної
підготовки з відповідними силабусами або анотаціями. В Індивідуальних планах магістрів (Навчальна картка
магістрів) зазначати обов'язкові та вибіркові ОК. Усунути технічні неточності в ОП та СЛС. Розмістити на сайті ЗВО
Положення про проведення практик Університету.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Недоліки, що були зазначені в попередніх експертних висновках галузевої експертної ради щодо невідповідності
змісту ОП предметній області спеціальності 014 Середня освіта були усунені частково. ОП потребує доопрацювання.
Слабкі сторони, зазначені у загальному аналізі Критерію 2 «Структура та зміст освітньої програми» впливають на
загальну відповідність рівню «Е».

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

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

У відомостях самооцінювання надано некоректне посилання на сайт кафедри, де розміщено інформацію про Умови
прийому на 2020 рік. ЕГ з’ясувала, що Правила прийому на навчання оприлюднені на сайті ЗВО
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ у вкладці «вступнику» - «вступна компанія ЛНУ імені
І.Франка» - «правила прийому 2020» https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020.pdf. У
Правилах прийому зазначені вимоги до рівня освіти вступників; терміни прийому заяв і документів, вступних
випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання; порядок прийому заяв і документів; порядок
проведення вступних іспитів та конкурсного відбору; уточнено конкретні іспитові умови для кожної спеціальності
окремо. ЕГ встановила, що Правила прийому є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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ЕГ проаналізувала відомості самозвіту, локальні документи ЗВО, електронні ресурси Університету і встановила, що
правила прийому на навчання враховують особливості освітньої програми, але потребують доопрацювання. За
умовами прийому на навчання за ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) приймаються особи, які здобули ступінь
бакалавра. Послідовність складання іспитів наступна: іспит з іноземної мови, фахове випробовування (творчий
конкурс) (Додаток 4). Під час бесід зі здобувачами вищої освіти ЕГ встановила, що вступні випробування додатково
передбачають співбесіду з питань музичної педагогіки, але це не зазаначено в правилах прийому. Фахове
випробовування (творчий конкурс) проводиться у формі прослуховування і складається з виконання програми за
спеціалізаціями, які обирає абітурієнт. Програма вступного випробовування оприлюднена на сайті кафедри
https://kultart.lnu.edu.ua/admission/program-entry-in-the-master, https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-
students/programs-of-entrance-examinations/cultart/. ЕГ зазначає, що програма оформлена неналежним чином,
відсутні вихідні дані про дату затвердження, підписи та печатка; програма передбачає умови прийому для
спеціалізацій «викладач хорового диригування» - виконання хорового твору великої форми під інструментальний
супровід; для спеціалізації «Викладач вокалу» - виконання пісні, романсу, арії; для спеціалізації «Викладач:
фортепіано, баян (акордеон), скрипка, бандура» - виконання творів великої та середньої форми. ЕГ зазначає, що
поділ на спеціалізації відповідає галузі знань 02 Культура і мистецтво, хоча в ОП 2020р. не передбачено поділ на
спеціалізації. У правилах прийому (п.VIII) зазначено, що конкурсний бал на дану ОП розраховується за формулою
П1+П2+П3, де П1 – оцінка іспиту з іноземної мови (від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового випробовування (від
100 до 200 балів), П3 – середній бал документа про здобутий освітній рівень (до 20 балів), додаткової співбесіди з
питань музичної педагогіки не передбачено. ЕГ рекомендує врахувати в програмі фахового випробовування
специфіку спеціальності 014 Середня освіта, увести до її змісту питання з музичної педагогіки, методика музичного
виховання, вокально-хорове виконавство тощо, зняти розподіл за спеціалізаціями.

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.

ЕГ встановила, що основними документами, що регулюють питання визнання результатів навчання отриманих в
інших ЗВО є «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf, «Положення про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf. У ході
зустрічей з представниками структурних підрозділів ЗВО та здобувачами вищої освіти ЕГ з’ясувала, що магістранти
частково обізнані щодо правил визнання результатів навчання в інших закладах освіти, але практики застосування
цих правил, зокрема під час академічної мобільності на ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) освітнього ступеня
«магістр» не було. Представник відділу міжнародних зв’язків О.Краєвська зазначила, що така практика була на
даній спеціальності освітнього ступеня «бакалавр» у межах програми «Еразмус +»: студентка ОП 014.13 Середня
освіта (Музичне мистецтво) Львівського національного університету імені Івана Франка Софія Крок протягом
другого семестру 2017-2018 навч. року мала можливість навчатися в університеті імені Я.А.Коменського (Univerzita
Komenského v Bratislave) на факультеті культури і мистецтв (Словаччина, м.Братислава) за системою «семестровий
обмін». Перезарахування результатів навчання здійснювалось керівництвом факультету культури і мистецтв.

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.

ЕГ встановила, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка нормативне регулювання питань
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентується «Порядком 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-educations-results.pdf. В
Положенні зазначено порядок і процедуру визнання результатів навчання здобутих у неформальній та
інформальній освіті. У процесі спілкування з фокус-групами (НПП, здобувачі вищої освіти) ЕГ з’ясувала, що
випадків звернення здобувачів ОП визнати результати навчання, отримані у неформальній освіті, не було. У зв’язку
з цим питання визнання таких результатів не розглядались.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. У ЗВО розроблено Положення, які
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регулюють правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти. Університет має співпрацю
з іноземними ЗВО та налагоджену процедуру визнання та перезарахування результатів навчання.

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

ЕГ у контексті критерія 3 вбачає ряд слабких сторін: Правила прийому на навчання враховують особливості
освітньої програми, але потребують доопрацювання. Програма передбачає умови прийому для спеціалізацій
«викладач хорового диригування» - виконання хорового твору великої форми під інструментальний супровід; для
спеціалізації «Викладач вокалу» - виконання пісні, романсу, арії; для спеціалізації «Викладач: фортепіано, баян
(акордеон), скрипка, бандура» - виконання творів великої та середньої форми. ЕГ зазначає, що запропонований
поділ на спеціалізації відповідає галузі знань 02 Культура і мистецтво, не враховує галузь знань 01
Освіта/Педагогіка. Під час бесід зі здобувачами вищої освіти, ЕГ з'ясовано, що вступні випробування додатково
передбачають співбесіду з питань музичної педагогіки, але це не зазначено в правилах прийому. Програма фахового
випробування оформлена неналежним чином (відсутні вихідні дані про дату затвердження, підписи та печатка),
програма передбачає умови прийому для спеціалізацій. Рекомендовано: 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.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. У ЗВО розроблено Положення, які
регулюють правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти. Університет має співпрацю
з іноземними ЗВО та налагоджену процедуру визнання та перезарахування результатів навчання. Слабкі сторони,
зазначені у загальному аналізі Критерію 3 «Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання»
впливають на загальну відповідність рівню «В».

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.

ЕГ з'ясувала, що ОП забезпечує організацію очної та заочної форм здобуття освіти. Освітній процес регулюється
«Положенням про організацію освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) і базується на засадах студентоцентрованого підходу, що передбачає застосування форм і
методів самонавчання, навчання через наукову-дослідницьку роботу та практику. Експертна група за результатами
аналізу співбесід з викладачами та здобувачами ОП зазначає, що під час викладання дисциплін ОП слабко
підтвердилися факти використання інноваційних методів і форм навчання. Проте, вивчення змісту силабусів
навчальних дисциплін (Табл.1) свідчить, що серед методів навчання є інноваційні: практична робота з
музикотерапії, презентації, колаборативне навчання (форми – групові проекти, студентська розробка і постава
інтермедійних сценок) (ПП1.2.01), дискусія, розробка PR проекту власного музичного продукту, складання
технічного та побутового рaйдерів, прaктикувaння в ролях продюсера, менеджера оргaнізaцій в реaльних умовaх
культурно-мaсових зaходів фaкультету тa містa (ПП1.2.03) (blob:https://office.naqa.gov.ua/7932cec2-ceca-4c21-b1ab-
94f5f316239b). Вони сприяють досягненню цілей і ПРН. Важливе значення приділено самостійній роботі, що
передбачає опрацювання навчального та наукового матеріалу, виконання індивідуальних практичних завдань
науково-дослідницької роботи, можливість студентам вибирати місця практик, дискутувати на обрані фахові теми, а
також реалізовувати власні інтереси в процесі підготовки кваліфікаційної роботи. Свобода вибору реалізується
через свободу вибору наукового керівника, тем досліджень, вибору навчальних дисциплін вибіркового блоку
(Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf ). Також діє електронний запис на вибіркові дисципліни, який
полегшує адміністрування процесів формування груп та корекції записів на їх вивчення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Для встановлення рівня задоволеності методами навчання
щорічно здійснюється моніторинг (анкетування) здобувачів вищої освіти (магістр) щодо якості освітнього процесу,
задоволеності методами навчання та викладання (https://kultart.lnu.edu.ua/news/zvit-za-rezul-tatamy-opytuvannya-
studentiv-shchodo-op-014-13-serednya-osvita-muzychne-mystetstvo) ЕГ було надано результати опитування (вересень
2020р.), які свідчать, що рівень задоволеності методами навчання становить 87,5% (повністю влаштовує, радше
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влаштовує), а рівень задоволеності формами організації навчання становить 100%. Під час зустрічі зі здобувачами
було висловлено задоволення рівнем викладання.

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).

Аналіз сайту ЗВО, оприлюднених робочих програм ОК, зустріч з магістрами і випускниками ОП свідчить про їх
своєчасне та регулярне інформування щодо цілей, змісту, ПРН, зафіксованих в ОП. Оновлена редакція ОП (2020 р.),
а також попередня (2017 р.) оприлюднена на сайті ЗВО. Робочі програми всіх навчальних дисциплін представлені на
сайті (Табл.1 Звіту самооцінювання). Під час он-лайн співбесіди зі здобувачами ОП: Савосік К., Владика М., Гакало
Т., Сокіл І. було засвідчено, що загальна інформація про особливості освітньої діяльності за ОП надається як в усній
формі (на початку викладання кожної дисципліни викладач презентує цілі, зміст, види і форми контролю та
критерії оцінювання), а також у письмовій формі (оприлюднені документи на сайті, ОП, робочі програми
дисциплін, силабуси). Порядок та критерії оцінювання логічні та зрозумілі та докладно представлені в робочих
програмах кожної дисципліни. Об’єктивність оцінювання забезпечується чіткістю та прозорістю самої процедури
оцінювання. На зустрічі з відповідною фокус-групою з’ясувалося, що всі присутні магістри задоволені порядком
здійснення оцінювання видів їх освітньої діяльності. Студенти мають можливість отримати консультації режимі
онлайн (MSTEAMS, Viber, Skype, Zoom), чи офлайн - попередньо узгодивши час консультації на кафедрі.
https://kultart.lnu.edu.ua/news Спілкування зі здобувачами підтвердило, що вони обізнані з процедурою оскарження
результатів оцінювання навчальних досягнень, що регулюється відповідним положенням та методичними
рекомендаціями щодо порядку і критеріїв оцінювання результатів навчання. За словами здобувачів, випадків
необ’єктивного оцінювання чи упередженого ставлення до них з боку викладачів не було. Магістри мають
можливість самостійно обирати ОК із вибіркової частини. Інформація про дисципліни вільного вибору спеціальності
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) доступна на сайті Університету
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchal-ni-dystsypliny.

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

Аналіз ОП та її ОК свідчить, що вони спрямовані на поєднання навчання та здійснення наукового дослідження у
межах обраної кожним магістрантом теми дослідження. Поєднання навчання і досліджень відбувається під час
вивчення дисциплін «Магістерський семінар», «Методологія педагогічних досліджень», «Основи наукового тексту».
Тематика магістерських робіт свідчить про дослідження актуальних проблем теорії і методики музичного виховання
(на запит ЕГ була подана тематика магістерських робіт), що виконується у межах наукових тем кафедр. Однак
більшість запропонованих тем дослідження стосуються історії і теорії музичного мистецтва.
blob:https://office.naqa.gov.ua/3f05357e-540a-4011-b5ad-cb0571a0dc8c Основними елементами навчально-дослідної
роботи є: науково-дослідна робота на семінарських і практичних заняттях, дослідна робота під час практик; участь в
наукових проектах і конференціях, написання магістерської роботи. Програма педагогічної практики спрямована на
дослідження освітніх проблем музичного виховання та в ній враховано напрям пошукової роботи здобувача та його
професійні очікування. Апробація результатів наукових розвідок здобувачів здійснюється на щорічних наукових
студентських конференціях, організованих, як самим ЗВО, так й іншими закладами освіти. Із збірниками
конференції можна ознайомитись в бібліотеці та у деканаті факультету. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Zb-stud-nauk-pr-2019-vyp.pdf На зустрічі ЕГ з відповідними фокус-групами, здобувачі
підтвердили про свою участь у науковій роботі випускової кафедри. Отже, ЗВО забезпечує поєднання цілей ОП й
освітнього процесу за ОП з науковими дослідженнями здобувачів.

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

За результатами он-лайн зустрічей з науково-педагогічними працівниками та аналізом робочих програм ОП,
матеріалів кафедри музичного мистецтва можна зробити висновки, що викладачі систематично працюють над
оновленням ОП. Так, робочі програми ОК «Музичний менеджмент в освіті», «Дисципліни музичного мистецтва»,
«Теорія і методика підготовки вчителя музичного мистецтва в Україні» оновлені та затверджені у 2020 році
(протокол №9, від 21.05.2020р.). Такі заміни мотивують якісніше навчання та сприяють загальнонауковій та
практико зорієнтованій підготовці здобувачів. Але література, представлена у робочих програмах ОК, має застарілі
джерела, так, наприклад, в силабусах навчальних дисциплін «Психологія музичних здібностей»; «Основи наукового
тексту»; «Методологія педагогічних досліджень» є джерела 1938р.; 1947р.; 1960р.; 1969р.та ін.
blob:https://office.naqa.gov.ua/8bc5f916-af7a-4e8b-b9e4-36980ddff95b; blob:https://office.naqa.gov.ua/59d90447-e0a8-
467b-ac88-9cac3e74af32, blob:https://office.naqa.gov.ua/8de9f734-87f3-4b9a-a892-63f0950af735. В силабусах
«Методика викладання музичних дисциплін в закладах освіти» та «Педагогічна (школи, ліцеї, гімназії) практика»
для вивчення і підготовки до уроків студентам пропонується перелік навчальних програм (№1, 2, 5, 16), державних
підручників (№6-9), які не є чинними (blob:https://office.naqa.gov.ua/7e34a314-2d71-4729-acd2-70af8b9f7dac,
blob:https://office.naqa.gov.ua/884c7716-fffd-4051-a2ab-43452e369a7c) натомість, не запропоновано жодної чинної
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програми (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-
metodichni-posibniki-rekomendovani-mon), переліку державних підручників, за якими відбувається освітній процес в
ЗЗСО. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з музикантами-практиками (народними та заслуженими артистами
України, відомими композиторами), вчителями-практиками (Кузьменко Н., Гулей Л., Гурин Л.), студентським
самоврядуванням, іншими стейкхолдерами, що було підтверджено на он лайн зустрічі з відповідною фокус групою
(протокол №7, від 10.03.2020р.). Викладачі кафедри (Король О., Жигаль З., Величко О.) долучаються до вебінарів,
он-лайн курсів, проходження закордонного стажування. Всі силабуси розроблені та затверджені на початку 2020
н.р.

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

На зустрічі з фокус-групами (з першим проректором Гукалюком А.Ф., проректором з науково-педагогічної роботи та
соціальних питань і розвитку – Качмаром В.М., представниками органів студентського самоврядування і відділу
міжнародних зв’язків) було з’ясовано, що в ЗВО створено всі умови для інтернаціоналізації та академічної
мобільності магістрантів, продумана система преміювання здобувачів, що пройшли закордонне стажування.
Координацію діяльності в напрямку інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у «Положенні про порядок
реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationacooperation) та "Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного
університету імені Івана Франка" (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_ 2019 _Ukr.pdf). Відповідними договорами
передбачено участь магістрів у програмах мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) та
міждержавних вузівських обмінах (Слупський університет, Польща, університет в Словаччині, де студентка 4 курсу
Софія Крок перебувала на навчанні у другому семестрі 2017-2018 навчального року). Доцент Король О. М.
співпрацювала з міжнародною програмою «Біла книжечка», як автор проекту Всеєвропейського дитячо-юнацького
фестивалю культур. Професор Кияновська Л. О. є учасником міжнародного наукового проекту «Musikgeschichte in
Mittel-und Osteuropa» (Німеччина). Науково-педагогічні працівники та здобувачі повідомили, що ЗВО регулярно
організовує зустрічі й інші заходи щодо інформування про можливості навчання і стажування в Україні та за
кордоном. Постійно оновлюється інформація на сайті ЗВО. Нажаль, здобувачі за цією ОП у міжнародних проектах
участі не брали. Причиною цього є тимчасова відсутність практик міжнародної академічної мобільності, пов’язаної з
пандемією та карантинними заходами.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи організації навчання і викладання для реалізації ОП відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи. Університетом надається можливість магістрантам брати участь у
міжнародних проектах. Опитування магістрантів та випускників щодо якості викладання на ОП свідчить про їх
поінформованість щодо всіх ОК, їх модернізації. Учасники освітнього процесу своєчасно в доступній і зрозумілій
формі отримують інформацію щодо цілей, змісту, ПРН, а також форм контролю та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень здобувачів, що передбачено в межах ОК. В ЗВО забезпечується поєднання навчання і
дослідження відповідно до цілей та змісту ОП, залучення магістрантів до наукової роботи в межах наукових тем
кафедр, постійна взаємодія та співпраця викладачів, стейкхолдерів, роботодавців і здобувачів щодо змістовного
наповнення та оновлення. Викладачі працюють над підвищенням власної кваліфікації шляхом стажувань, а їх
результати імплементують до змісту навчальних дисциплін. В університеті розроблені локальні документи щодо
інтернаціоналізації діяльності ЗВО. Позитивною практикою є забезпечення академічної свободи у виборі наукових
керівників, напрямів і тем наукового дослідження, вибіркових дисциплін.

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

Рекомендації: Перегляду й оновлення потребують списки рекомендованих основних і додаткових джерел,
представлених в силабусах дисциплін. Стимулювати здобувачів вищої освіти і викладачів до активної участі в
програмах міжнародної академічної мобільності та стажування, використовуючи широкі можливості онлайн роботи,
навчання і самоосвіти. Доцільно поєднувати в різних варіантах використання словесних, наочних, практичних
ігрових методів з інтерактивними, методами розвитку критичного мислення, ситуативного моделювання,
проєктного навчання.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ засвідчила, що викладачі мають право самостійно обирати методи навчання і викладання з урахуванням
інтересів здобувачів освіти. Магістрантам надана можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію через
вільний вибір ОК відповідно до власних наукових інтересів. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів. Університетом надається широка можливість магістрантам брати участь у
міжнародних проектах, але здобувачі ОП безпосередньо не брали участі в міжнародній діяльності. Потребують
використання в освітньому процесі інформційно-комунікаційні та проєктні технології навчання. ОП відповідає
Критерію 4, рекомендації можна усунути у процесі оновлення ОП.

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.

Форми контрольних заходів та система оцінювання в цілому та критерії оцінювання зокрема регламентуються
локальними нормативно-правовими документами ЗВО («Положенням про організацію освітнього процесу»
(http://surl.li/gpar), робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін. Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка http://surl.li/gpas, а також регламентуються за умов пандемії та карантинних обмежень Тимчасовим
порядком організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із
застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка
http://surl.li/gpat. Порядок та критерії оцінювання логічні та зрозумілі, представлені в силабусах кожної
дисципліни, де вказуються форми проведення контрольних заходів, наводятехнологій у Львівському національному
університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf. Порядок
та критерії оцінювання логічні та зрозумілі, представлені в силабусах кожної дисципліни, де вказуються форми
проведення контрольних заходів, наводяться критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів та розподіл
балів. Об’єктивність оцінювання забезпечується чіткістю та прозорістю самої процедури оцінювання. Зі слів
магістрантів, вони обізнані з критеріями оцінювання, які повідомляються на початку викладання кожної
дисципліни та є зрозумілими й прозорими. Згідно з програмами навчальних дисциплін передбачаються поточний
та підсумковий форми контролю. Загальне оцінювання навчальних досягнень з кожної дисципліни здійснюється за
100-бальною накопичувальною системою. Особливістю ОП є розвиток у здобувачів навичок самоконтролю та
самооцінювання. Можливість проведення самоконтролю з боку студента передбачена методичними матеріалами
для самостійної роботи: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача.
Поточний контроль здійснюється протягом семестру. Він включає: усне та письмове опитування, експрес-
тестування, тестування, захист індивідуальних завдань, підготовка рефератів з окремих питань, модульний
контроль, виконання програми з музичних творів. Підсумковий контроль включає екзамени, заліки, модульний
контроль у формі академічних концертів з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Під час он-лайн
зустрічі магістранти доповнили такі форми взаємодії з викладачами: електронна пошта, зв'язок вайбер, зум. Заміри
залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE згідно з наказом ректора.
https://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/ Отже, навчальні досягнення
студентів оцінюються регулярно і об’єктивно, з використанням чітких та заздалегідь оприлюднених критеріїв
виставлення оцінок. Контрольні заходи є відповідними до завдань та мети, які має ОП.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) за другим рівнем вищої
освіти відсутній. Форми атестації здобувачі наявні в ОП в структурно-логічній схемі, відповідають меті та завданням
ОП.

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.
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Правила проведення контрольних заходів чітко зафіксовані в «Положенні про організацію освітнього процесу у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та «Положення про екзаменаційну комісію у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_exam-
comission.pdf). 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, а також регламентуються за умов пандемії та карантинних обмежень Тимчасовим порядком організації
та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних
технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf Положення про екзаменаційну комісію у
Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf. На сайті ЗВО оприлюднені «Розклад занять»
(https://kultart.lnu.edu.ua/news/onovlenyy-rozklad-na-i-semestr-2020-2021-n-r). За результатами он-лайн зустрічей зі
здобувачами та викладачами ЕГ встановлено, що здобувачі задоволені порядком здійснення оцінювання усіх видів
їх навчальної та наукової діяльності, що результати оцінювання доводяться до відома здобувачів. Магістранти
запевнили ЕГ, що вони обізнані з процедурою оскарження результатів оцінювання навчальних досягнень, які
відображенні в документах: 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; «Порядок повторного вивчення окремих дисциплін»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf) та стверджували, що таких випадків
за весь період навчання на ОП не було.

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.

Невід’ємною частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЛНУ є дотримання правил академічної
доброчесності. В ЗВО розроблена система забезпечення академічної доброчесності на рівні нормативно-правової
бази: «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Кодекс академічної
доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/ Здобувачі ОП на он-лайн зустрічі запевнили, що викладачі та адміністрація
знайомлять їх з правилами дотримання академічної доброчесності, неухильність дотримання положень академічної
доброчесності. Здобувачі обізнані про безкоштовність та порядок здійснення перевірки наукових робіт. Для
запобігання порушень академічної доброчесності у монографіях, підручниках, посібниках, статтях, дисертаціях,
магістерських, курсових роботах, звітах з практик, рефератах тощо учасників освітнього процесу на наявність
плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck
– https://unicheck.com/uk-ua). Відповідними структурними підрозділами Університету проводяться комплекс
профілактичних заходів для дотримання культури академічної доброчесності. Також створено постійно діюча
комісію з питань академічної доброчесності Університету (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/reg_app_comission.pdf). Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами ОП
не було виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Регулярне інформування здобувачів про форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень,
що представлені в програмі кожної навчальної дисциплін. На офіційному освітньому сайті ЗВО подано документи,
що регламентують порядок здійснення контрольних заходів і оцінювання навчальних досягнень здобувачів.
Порядок здійснення контрольних заходів є зрозумілим й забезпечує об’єктивність результатів оцінювання.
Учасники освітнього процесу обізнані з порядком оскарження результатів оцінювання навчальних досягнень та за
необхідності повторного проходження зазначеної процедури. В ЗВО функціонує нормативно-правова база щодо
дотримання правил академічної доброчесності. Учасникам освітнього процесу надана можливість безкоштовно
перевіряти свої наукові доробки на плагіат. Фактів порушення академічної доброчинності не виявлено.

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

Рекомендації: Вважаємо за доцільне урізноманітнити дистанційні форми проведення контрольних заходів
оцінювання здобувачів вищої освіти на різних онлайн платформах.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ констатує наявність чіткої системи проведення контрольних заходів оцінювання здобувачів вищої освіти;
об'єктивних форм контрольних заходів. Вважаємо за доцільне зі здобувачами ОП урізноманітнити дистанційні
форми проведення контрольних заходів оцінювання здобувачів вищої освіти на платформі Moodle. В Університеті
існує якісна політика дотримання академічної доброчесності всіма членами освітнього процесу. Загалом ОП
відповідає Критерію 5, рекомендації можна усунути у процесі оновлення ОНП.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз табл. 2 «Зведена інформація про викладачів ОП» відомостей самооцінювання, відомостей про якісний склад
викладачів, що забезпечують освітній процес за ОП, інтерв’ювання адміністрації та викладачів, членами ЕГ
встановлено відповідність викладачів і дисциплін, що викладаються ними. Документальним підтвердженням є
дипломи про вищу освіту та наукові ступені кандидатів і докторів наук, атестатів вчених звань доцентів і професорів,
наявні документи про підвищення кваліфікації та сертифікати закордонного стажування (доступ до яких було
надано членам ЕГ). Більшість викладачів групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
відповідає кваліфікаційним вимогам (кандидат педагогічних наук, доцент Жигаль З. М. (гарант освітньої
програми); доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л. О.; доктор мистецтвознавства, професор Медведик
Ю.Є.; кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. 3.; кандидат мистецтвознавства, доцент Король О. М.).
Професійна кваліфікація викладачів, що забезпечують освітній процес на цій ОП, підкріплюється виступами на
всеукраїнських і міжнародних науково/ науково-практичних конференціях; керівництвом науковими
дослідженнями магістрантів (відповідні документи були надані експертній групі). Однак у зведеній таблиці про
викладачів ОП не має повної інформації щодо публікацій у фахових і наукометричних базах (за останні 5 років),
участь в конференціях і наукових проєктах та ін. На запит ЕГ було надано уточнену Таблицю 2.
(blob:https://office.naqa.gov.ua/89df3e28-ecb4-435f-b8a1-28453075b56a), її аналіз свідчить, що «професійна
кваліфікація» викладачів, їх публікації відповідають дисциплінам, які вони викладають.

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

Конкурсний добір викладачів ОП базується на принципах публічності, відкритості, демократичності та здійснюється
відповідно до положення «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка», відповідно до якого
створюють конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності поданих претендентами документів
до вимог, встановлених щодо науково-педагогічних працівників законами України, зокрема, вимог до конкурсу.
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/). Підведення підсумків
професійної діяльності викладачів, що працюють на ОП відбувається за рейтинговою системою за навчальний рік
(Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf), що сприяє стимуляції підвищення
кваліфікації НПП, виявленню недоліків і проблемних питань у діяльності кафедр ЛНУ, формуванню якісного
науково-педагогічного штату. Інформація щодо рейтингування викладачів враховується під час їх участі в конкурсі
на заміщення вакантних посад, атестації наукових працівників, прийняття рішення щодо продовження (визначення
терміну) трудових відносин.

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

На зустрічі з адміністрацією, гарантом, магістрантами, а також представниками стейкхолдерів і роботодавців ЕГ
з’ясувала, що ЗВО залучає роботодавців до участі в засіданнях кафедри, щорічних конференціях, круглих столах,
семінарах тощо. ЕГ визначила, що цікавою формою співпраці з випускниками ЗВО є зустрічі працедавців, студентів
та викладачі у форматі «Дні кар’єри ЄС» (https://www.facebook.com/dis.ifnul/). Роботодавці та стейкхолдери
постійно беруть участь на засіданнях робочої групи, засідань випускової кафедри (протокол №7 від 10 березня 2020
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р. та №9 від 21 травня). В ЗВО укладені відповідні договори про співпрацю зі школами міста, гімназіями та ліцеями
(Ліцей №8 Львівської міської ради (blob:https://office.naqa.gov.ua/6ca8a85e-5dae-4a0c-a228-f8884636a717); Середня
загальноосвітня школа № 34 ім. М. Шашкевича (blob:https://office.naqa.gov.ua/fce841fc-c51f-43b3-9981-
66e14174eced); Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 ім. А. С. Макаренка
(blob:https://office.naqa.gov.ua/83b2c10b-8621-46f9-97d4-98e4531cc4c9).

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

Співробітництво з представниками роботодавців відбувається згідно з відповідними угодами
(blob:https://office.naqa.gov.ua/6ca8a85e-5dae-4a0c-a228-f8884636a717; (blob:https://office.naqa.gov.ua/fce841fc-c51f-
43b3-9981-66e14174eced); blob:https://office.naqa.gov.ua/83b2c10b-8621-46f9-97d4-98e4531cc4c9). На постійній
(контрактній) основі представники від роботодавців до навчального процесу не залучаються. Проте під час
аудиторних, практичних (індивідуальних) занять відбуваються зустрічі з висококваліфікованими викладачами –
народний артист України – Орест Сидір, заслужені артисти України – Василь Дудар, Марія Хохлогорська, Соломія
Приймак, Ірина Маковецька), заслужений діяч мистецтв, професор, доктор мистецтвознавства України – Любов
Кияновська. Щорічно відбуваються окремі тематичні лекції та практичні заняття за участі вчителів-методистів з
досвідом роботи в загальноосвітній школі: Кузьменко Н. Я. (ЗОШ №77), Гулей Л. П., Лазуркевич О. С. (Ліцей
Сихівський).

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

Аналіз документів, сайту ЗВО, зустріч з адміністрацією та викладачами переконує, що ЗВО вживає всіх необхідних
заходів, сприяє професійному зростанню та розвитку майстерності викладачів. Для цього в ЗВО створена відповідно
нормативно-правова база: Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf; тимчасове положення Університету
про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої
освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС.
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf Підвищення комп’ютерної
грамотності, роботою online викладачів забезпечують комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-
kursy). Ці курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, GoogleForms, Prezi (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-
osviti). ЕГ був наданий доступ до сертифіката зарубіжного стажування викладача О. Величко
(blob:https://office.naqa.gov.ua/2ee7dda2-02cc-45d0-bb03-e4801e97e768).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система мотивації та стимулювання розвитку викладацької майстерності відбувається на засадах матеріального й
морального заохочення та регулюється цілою низкою локальних нормативних документів: «Положення щодо
системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання»
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/awards/), 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» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Моральним заохоченням до
творчого розв'язання поставлених завдань є відзначення кращих науково-педагогічних працівників подякою,
грамотою ректора, декана факультету. Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та
адміністративних працівників Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію програми
«Еразмус +». Сьогодні діють угоди Університету з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-
programmes-andprojects/erasmus/key-action-1/). Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів
забезпечується Інститутом післядипломної освіти та до університетської підготовки
(http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Запроваджено преміювання викладачів за публікацію статей у базі
даних SCOPUS Journals.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Ураховуючи надані ЗВО пояснення, ЕГ встановила відповідність викладачів і спеціальностей та дисциплін, що
викладаються. В університеті діють угоди про співпрацю з роботодавцями, представники котрих залучаються до
освітнього процесу та обговорення самої ОП. Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою, об’єктивною та
регульованою належним чином відповідними документами ЛНУ. Існує система матеріального та морального
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мотивування та стимулювання викладачів до професійного виконання службових обов’язків, а також підвищення
педагогічної майстерності. Така система задовольняє усіх учасників освітнього процесу, що було підтверджено під
час онлайн інтерв’ювання адміністрації, гаранта, викладачів і здобувачів.

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

ЕГ у контексті критерія 6 вбачає ряд слабких сторін: В результаті онлайн зустрічей ЕГ було встановлено, що частота
залучення до аудиторних занять професіоналів, представників роботодавців є невисокою та нерегулярною. У
зведеній таблиці про викладачів ОП не має повної інформації, яку вимагають ліцензійні умови. Має місце
невідповідність кваліфікації викладача, його публікацій дисципліні, яку викладає. Рекомендації: ЕГ рекомендує
залучати представників роботодавців та професіоналів-практиків для проведення теоретичних і практичних занять,
що є необхідною умовою підвищення якості підготовки здобувачів; вдосконалити механізм стимулювання
викладачів і здобувачів до активізації опублікування результатів своїх наукових пошуків у виданнях, що
індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus; членам групи забезпечення ОП підвищувати свою
педагогічну майстерність через стажування в зарубіжних ЗВО та дослідження практико-орієнтованих проблем.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи наведені сильні сторони та надані рекомендації ЕГ дійшла висновку, що ОП корелює із якісними
характеристиками за підкритеріями 6.1 – 6.6. Отже можна вважати, що ОП відповідає Критерію 6 за рівнем В.

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.

Під час дистанційного візиту експертної групи до ЛНУ ім.І.Франка вдалось підтвердити, що фінансові та
матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених за освітньою програмою ПРН. Під час
віртуального ознайомлення з матеріально-технічною базою, деканом факультету Крохмальним Р.О. було
продемонстровано 3D-екскурс та відео-звіт. ЕГ зазначає, що всі навчальні аудиторії, концертний зал, приміщення
гуртожитків та їдальня знаходяться у належному стані. Посилання на відео-матеріали знаходяться на сайті у
вільному доступі https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/. В корпусі, де розташований
факультет культури і мистецтв і відбувається освітній процес на ОП Середня освіта (Музичне мистецтво), є
необхідна кількість аудиторій для аудиторних занять та самостійної роботи, всі аудиторії оснащені музичними
інструментами, деякі аудиторії обладнані мультимедією. Відремонтовано дві концертні зали, функціонують офлайн
та онлайн бібліотеки. У бібліотечному фонді, більш ніж 3 млн. книг, журналів та видань. До її складу входять 13
відділів, 20 секторів, 10 факультетських бібліотек а також у студентів факультету культури і мистецтв є власний
репозитарій нотних видань. Згідно з відеоматеріалами та зі слів студентів, вони забезпечені належними умовами
проживання у гуртожитку та трансфером до навчального корпусу. Гуртожитки обладнані кухнями, сан.вузлами та
точками доступу WI-FI. В університеті діє спортивний комплекс з обладнаними для занять басейном, залами,
душовими та роздягальнями. На території спорткомплексу розташовані стадіон, поля та майданчики для командних
видів спорту. Оскільки спорткомплекс знаходиться на значній відстані від головного корпусу, до нього є трансфер, а
у розкладі враховано час на дорогу. На сайті університету також можна знайти інформацію про Служби фінансово-
економічного забезпечення. Проте ЕГ зазначає, що загальний стан фасаду навчального корпусу ще потребує
ремонтних робіт, ця інформація підтверджена деканом факультету; сторінка сайту ЗВО “Господарські служби
університету” не містить достатньо корисної інформації та контактів на випадок екстрених ситуацій. ЕГ
проаналізувала фінансові та матеріально-технічні ресурси університету, навчально-методичне забезпечення
освітньої програми і встановила, що вони знаходяться на достатньому рівні та у необхідній кількості.

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.
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Під час онлайн зустрічей ЕГ з фокус-групами (НПП, здобувачі вищої освіти) була підтверджена інформація з звіту
самооцінювання, що університет забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах освітньої програми. В ЗВО наявна
електронна система для забезпечення якості освіти та для інформаційної обізнаності студентів. Всі інформаційні
ресурси знаходяться у вільному доступі на сайті університету. Також Університет надає безоплатний доступ до баз
даних Web of Science та Scopus.

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.

Після спілкування з адміністрацією, викладацьким складом, гарантом ОП та здобувачами, ЕГ переконалася, що
освітнє середовище безпечне для життя і здоров'я здобувачів, що навчаються за ОП Середня освіта «Музичне
мистецтво» і відповідає їх потребам та інтересам. Також було надо Звіт за результатами опитування студентів щодо
якості освітнього процесу, задоволеності методами навчання та викладання, який знаходиться на сайті факультету.
Після опрацювання звіту, ЕГ встановила, що за більшістю аспектів забезпеченості ОП здобувачі обрали варіанти
задоволеності “повністю влаштовують” та “радше влаштовують”.

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

На сайті регулярно розміщується інформація щодо навчального процесу та розкладу занять Після спілкування з
представником психологічної служби університету, ЕГ визначила, що здобувачі мають можливість вільно та
безоплатно отримувати психологічну допомогу від служби офлайн, онлайн як на групових тренінгах так і у
індивідуальному порядку. До того ж, зі слів представника, зараз достатньо збільшилася кількість звернень та запитів
на індивідуальні консультації до психологічної служби. Також, зі слів здобувачів, вони можуть вільно звернутися за
наданням освітньої, організаційної, консультативної, соціальної підтримки до деканату факультету чи органів
студентського самоврядування. На сайті університету створено розділ «Сектор організації дозвілля та
медобслуговування», в якому можна знайти інформацію про медичний пункт для студентів та працівників
університету. Під час зустрічей ЕГ визначила, що в університеті здійснюється індивідуальна взаємодія викладачів із
студентами як через безпосереднє спілкування, так і через соціальні мережі, електронну пошту, особливо, під час
дистанційного навчання. Згідно до сайту, студентським відділом університету здійснюється інформаційна
підтримка здобувачів вищої освіти, який також координує процедури призначення та позбавлення академічних і
соціальних стипендій і проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність. На зустрічі з представниками
профспілкового комітету та студентського уряду ЕГ було надано інформацію щодо регулярної соціальної підтримки
студентів та надання матеріальної допомоги у разі виникнення скрутного положення. На сайті факультету створено
розділ “Студентське життя” з актуальними подіями та інформацією для студентів. В університеті працює прес центр,
головним завданням якого є надання якісної і найбільш повної інформації про діяльність ЗВО, її популяризації
через офіційний веб-сайт, засоби масової інформації та соціальні мережі. Під час зустрічей зі здобувачами та НПП
було зазначено, що у період дистанційного навчання, комунікація здобувачів та викладачів здійснюється за
допомогою платформ MOODLE, ZOOM та індивідуального спілкування на фахових заняттях через Viber. Виходячи з
вищезазначеного, ЕГ переконалася у забезпеченні освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної,
соціальної підтримки здобувачів, що навчаються на даній ОП з боку ЗВО.

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

У ході спілкування з керівним складом та викладачами ЕГ встановила, що на факультеті та на даній ОП не
навчаються особи з особливими потребами в даний час, проте після віртуального огляду матеріально-технічної бази
було з'ясовано, що в університеті ведеться робота із забезпечення достатніх умов для реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами, є пандуси, спеціальний ліфт для візків та працює черговий, що
допомагає пересуватися по корпусу таким особам.

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.

Зі слів здобувачів, та після аналізу сайту Університету ЕГ було встановлено, що студенти можуть вільно та
безоплатно звернутися до деканату чи студентського уряду для вирішення конфліктних ситуацій. Також функціонує
гаряча лінія для звернень. В університеті працює Відділ ліцензування та акредитації (уповноважена особа з питань
запобігання та протидії корупції), телефони розміщені на сайті у телефонному довіднику університету.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

На базі університету працює Наукова бібліотека, де є зручна система пошуку інформації, віртуальна довідка,
електронний каталог а також корисні посилання на інформаційні ресурси для успішної навчальної та наукової
діяльності здобувачів. Викладачам та студентам, в рівній мірі надано вільний безоплатний доступ до всієї
інфраструктури університету, електронних та навчальних ресурсів. Для визначення рівня задоволеності освітнім
середовищем університет проводить анкетування та опитування здобувачів та випускників ОП. Освітнє середовище
є безпечним для життя та здоров’я всі учасників освітнього процесу. Налагоджена комунікація між керівним
складом, викладачами та здобувачами вищої освіти. З боку університету регулярно надається психологічна,
соціальна та матеріальна допомога студентам пільгових категорій а також тим, хто опинився у скрутному становищі.
Працює ліцензування та акредитації та наявна уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції.
Здобувачі знають чіткий і зрозумілий алгоритм вирішення конфліктних ситуацій в університеті.

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

Рекомендації: Продовжити покращення навчальних умов для осіб з особливими потребами; покращити інтернет
зв'язок та поширення точок доступу WI-FI, з метою усунення перешкод для навчальної діяльності, покращення
якості відеоконференцій та реалізації повноцінної мобільності учасників навчального процесу; регулярно проводити
інформаційні кампанії щодо процедури вирішення конфліктних ситуацій та запобіганню корупції.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Стан освітнього середовища ЗВО дозволяє забезпечувати належний рівень якості освіти за ОП Середня освіта
(Музичне мистецтво) та є безпечним для всіх його учасників. Матеріальні ресурси є актуальними та регулярно
оновлюються, а злагоджена робота структурних підрозділів забезпечує якісну комунікацію усіх учасників
навчального процесу. Критерій 7 “Освітнє середовище та матеріальні ресурси” має рівень відповідності “В”.
Зазначені недоліки є несуттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В університеті розроблено «Положення про забезпечення якості освіти» та «Положення про Центр забезпечення
якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» та Методичні рекомендації щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у львівському національному
університеті імені Івана Франка, які регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичності перегляду ОП. Університет регулярно долучає до формування та перегляду ОП стейкхолдерів,
здобувачів та випускників, шляхом співпраці та опитування. Під час спілкування зі стейкхолдерами ЕГ було
визначено, що вони дійсно здійснюють співпрацю з університетом, як у навчальній, так і у культурно-
просвітницькій діяльності, однак на сайті ЗВО недостатньо висвітлена дана інформація.

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.

На зустрічі з представниками ОСС та здобувачами, ЕГ було надано інформацію, що університет зацікавлений та
регулярно запрошує здобувачів до співпраці у формуванні ОП. Також студенти входять до складу вчених рад і мають
право голосу і приймають обговорення у вирішенні, як загальних питань, пов'язаних з діяльністю університету, так і
щодо ОП. За запитом ЕГ був наданий Звіт за результатами опитування студентів.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

У ході спілкування з роботодавцем Гурин Л. М. та вчителями баз практики здобувачів ЕГ встановила, що вони
здійснюють співпрацю у напрямку розвитку даної ОП. Також, про це свідчать видані, спільно з цими викладачами:
“Комплекс програм для навчально-виховного процесу на уроці фортепіано”, “Українська поліфонічна музика”,
посібник “Викладання музичного мистецтва в сучасній українській школі”, “Підготовка вчителя музичного
мистецтва в сучасній українській школі”, які використовуються для Педагогічної практики 014 Середня освіта
(Музичне мистецтво). До практичної співпраці роботодавці додали, що окрім проходження практики, студенти та
викладачі залучаються до організації культурних та виховних заходів, для учнів загальноосвітніх шкіл, де вони
демонструють свою виконавську та педагогічну майстерність. Також, викладачі, під час зустрічі, наголошували на
тому, що їх регулярно запрошують до обговорення навчального процесу за даною ОП.

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

Під час зустрічі із стейкхолдерами та керівниками структурних підрозділів ЕГ встановила, що в Університеті
активно співпрацює з роботодавцями Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом. У вільному доступі
знаходиться анкета опитування випускників, де вони можуть висловитися з приводу задоволеності навчальним
процесом, набутими навичками та надати рекомендації щодо покращення ОП з огляду на власний практичний
досвід. До того ж, у ході зустрічі ЕГ було виявлено, що певна кількість випускників працює на кафедрі університету
та регулярно приймає участь у розробці та вдосконаленні ОП. Випускники відмітили, що в університеті регулярно
проводять такий захід, як Зустріч випускників, де, окрім концертних виступів, влаштовуються обговорення щодо
навчального процесу та пропозиції покращення ОП і додали, що їх думка важлива на цих заходах та завжди
приймається до уваги університетом. Також на базі університету працює Асоціація випускників Львівського
національного університету імені Івана Франка, яка також приймає участь у засіданнях Вченої Ради Університету та
вдосконаленні навчального процесу.

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

Реагування на виявлені недоліки координує Центр забезпечення якості освіти відповідно до Методичних
рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у львівському
національному університеті імені Івана Франка. Під час зустрічей із фокус-групами, всі учасники освітнього процесу
відмічають позитивне ставлення університету до рекомендацій з їх боку і завжди намагаються знайти шляхи їх
реалізації. Зі слів викладацького та керівного складу, реагування на виявлені недоліки в ОП відбувається на
засіданнях кафедри. Також про вдосконалення ОП, після виявлення недоліків, свідчать Відгук на ОП Середня освіта
(музичне мистецтво) від Дрогобицького музичного коледжу ім. Барвінського https://office.naqa.gov.ua/297cee45-
4e2e-4454-8b7c-ecd63afb8611, де зазначається рекомендація щодо необхідності наближення тем магістерських робіт
до проблем освітнього процесу, та протоколи засідання кафедр №9 та №7, де заслухали пропозиції та вирішили
внести корективи згідно з рекомендаціями. На запит ЕГ, гарант надала тематику магістерських робіт
blob:https://office.naqa.gov.ua/7f077c92-9898-4f4b-bbd4-51bda2cdb14e, де дійсно висвітлена проблематика
педагогічної діяльності.

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

Під час аналізу попередніх акредитаційних справ та на зустрічах з фокус-групами ЕГ було встановлено, що у
розвитку та вдосконаленні ОП було прийнято до уваги попередні зауваження щодо удосконалення системи
зворотного зв’язку з усіма стейкхолдерами ОП, зокрема із здобувачами вищої освіти, у т. ч. в частині електронного
анкетування, посилення навчальних дисциплін з педагогічної майстерності. На сайті університету у вільному
доступі розміщено анкету задоволеності освітнім процесом для випускників, проводиться регулярний моніторинг
програми з боку стейкхолдерів. Роботодавці, здобувачі та випускники долучаються до обговорення ОП на
засіданнях кафедр та Вченій Раді Університету, про що свідчать протоколи засідань у справі.
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/2545. Однак, серед рекомендацій попередньої акредитації було
також посилення документації підтверджуючої кар'єрне зростання випускників, яка не була опрацьована. А на
сторінці Відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом висвітлена лише застаріла інформація про оцінку
випускників ЛНУ ім. Івана Франка від роботодавців.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Спостереження упродовж онлайн-експертизи свідчать про те, що Львівський національний університет імені Івана
Франка сприяє забезпеченню якості освіти і знаходиться в процесі удосконалення роботи в цьому напрямку.
Відповідно до наказу ректора № 0-6 від 14.01.2019 року в університеті введено в дію Положення про Центр
забезпечення якості освіти, який власне здійснює діяльність у сфері розвитку освітніх програм та освітньої
діяльності, зокрема за ОП “Середня освіта (музичне мистецтво)”. Також центр здійснює моніторинг відповідності
ОП до рівня сучасного розвитку освіти, аналізує зміст освіти відповідно до Ліцензійних вимог, проводить моніторинг
даних європейських стандартів та досліджує міжнародний досвід у сфері забезпечення якості освіти. На основі
опитування студентів, працівників, викладачів та роботодавців, рейтингу викладачів та індексу науково-
педагогічного потенціалу кафедр центром здійснюється аналіз складових системи внутрішнього забезпечення
якості освіти. У ЗВО регулярно проводяться опитування здобувачів з питання якості освіти та задоволеності освітнім
середовищем. https://education-quality.lnu.edu.ua/monitoring/results Розроблено План заходів, спрямованих на
забезпечення підвищення внутрішнього забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені
Івана Франка на 2019/2020 навчальні роки https://education-quality.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/program-2019-2020.docx Вдосконалення якості освітнього процесу має змістовне
документальне обгрунтування https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Львівський національний університет імені Івана Франка сприяє забезпеченню якості освіти і знаходиться в процесі
удосконалення роботи в цьому напрямку, яка контролюється Центром забезпечення якості освіти та сприймається
як корисна та належна всіма членами колективу. Університет регулярно долучає до формування та перегляду ОП
стейкхолдерів, здобувачів та випускників, шляхом співпраці та опитування. Також здобувачі є членами Вченої Ради
Університету а стейкхолдери долучаються до обговорення ОП на засіданнях кафедри та можуть ініціювати її
вдосконалення відповідно до власного досвіду на ринку праці.

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

Серед недоліків, відсутність актуальної документації, що підтверджує динаміку кар'єрного зростання випускників та
їх конкурентноспроможність на ринку праці. Рекомендовано: проводити активні кампанії з інформування широкої
аудиторії здобувачів щодо їх права та можливості участі у розробці та коригуванні ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Під час експертизи ЕГ було виявлено, що зауваження минулих акредитацій за цим критерієм були опрацьовані та
вирішені. Створений Центр забезпечення якості освіти регулярно проводить роботу із моніторингу та
вдосконалення якості освіти. Критерій 8. “Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми” загалом відповідає
рівню відповідності “В”.Зазначені недоліки є несуттєвими та можуть бути усунені протягом року.

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 вивчення справи та ознайомленням із сайтом ЗВО, ЕГ було виявлено, що права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу регулюються нормативно-правовими документами університету, які оприлюднені на офіційному
сайті, знаходяться у вільному доступі та містять чіткі і зрозумілі правила і процедури, що їх регулюють.
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https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ На сайті університету
створено розділ Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу , де висвітлено документи,
що регулюють ці процеси та знаходяться у вільному доступі. Серед яких Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ ім.
Івана Франка та Положення про організацію освітнього процесу, що регулюють права та обов'язки академічної
спільноти. Враховуючи вищенаведені документи, вільний доступ до них на офіційному сайті, та дані, отримані у ході
зустрічей із фокус-групами, ЕГ зазначає, що нормативна база досить змістовна та здійснює регуляцію прав та
обов'язків всіх учасників освітнього процесу та є доступною для них.

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 сайті Факультету культури і мистецтв, на якому здійснюється навчальна діяльність за даною ОП, розміщений
проект ОП 014.13 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”, де з ним можна ознайомитися, однак неможливо
визначити дату його публікації. Під час зустрічей із стейкхолдерами ЕГ було встановлено, що вони дійсно мали
доступ до проекту заздалегідь та могли вносити свої зауваження та пропозиції. Також на сайті розміщені і інші ОП а
внизу є контактна інформація та оголошення “Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін просимо надсилати на
адресу fkultart@lnu.edu.ua або звертатися за телефоном: /032/239-4197”. Однак, був відсутній як порядок так і
дедлайн подання зауважень та рекомендацій. На запит ЕГ університетом було надано відгуки за даною ОП, однак на
сторінці, де її розміщено, вони відсутні.

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 сайті Факультету культури і мистецтв ЕГ проаналізувала розміщену ОП “Середня освіта (Музичне мистецтво)” і
визначила, що там присутня достовірна інформація про освітню програму, в обсязі, необхідному для інформування
зацікавлених сторін та суспільства. Про систематичність даного процесу також свідчать інші ОП розміщені на даній
сторінці з детальним описом а також ОП за попередні роки.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО виконує вимоги щодо прозорості та публічності своєї діяльності, інформує стейкхолдерів про основні аспекти
освітнього процесу. Це підтверджується наявністю оприлюдненого на сайті ОП. Нормативно-правові документи
університету знаходяться у вільному доступі та мають чіткі, зрозумілі правила регуляції прав та обов'язків усіх
учасників освітнього процесу.

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

На сайті неможливо встановити дату публікації ОП. Відсутній порядок та дедлайн подання зауважень та
рекомендацій по вдосконаленню ОП. Відсутні відгуки роботодавців за даною ОП на сайті. Рекомендовано
вдосконалити процедуру публікації проекту ОП та комунікації зі стейкхолдерами з приводу її формування. Також ЕГ
рекомендує активно поширювати інформацію про розробку ОП серед здобувачів не тільки через сайт але і через
інші інформаційні ресурси. Налагодити комунікацію сайту ЛНУ ім. Івана Франка та сайту Факультету культури і
мистецтв з сайтами ОСС та сформувати окрему сторінку із зібранням усіх основних документів, що регулюють права
та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Продовжити роботу над покращенням навігації офіційного сайту та
вебсторінок факультету, кафедри.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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Проаналізувавши сайт ЛНУ ім. Івана Франка, сайт Факультету культури і мистецтв та сайти інших структурних
підрозділів, ЕГ було встановлено, що ЗВО дотримується вимог прозорості та публічності у своїй діяльності а
незначні недоліки у навігації сайту не є суттєвими. Отже критерій 9 “Прозорість та публічність” має рівень
відповідності “В”.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Аристова Людмила Сергіївна

Члени експертної групи

Чайка Володимир Мирославович

Пасько Віктор Вікторович
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