
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 29259 Міжнародний туризм

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 242 Туризм

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 29259

Назва ОП Міжнародний туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 242 Туризм

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Охріменко Алла Григорівна, Касенкова Катерина Віталіївна, Стойка
Андрій Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 05.10.2020 р. – 07.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://geography.lnu.edu.ua/news/5-zhovtnia-2020-r-o-17-00-hod-
vidbudet-sia-vidkryta-onlayn-zustrich-z-ekspertnoiu-hrupoiu-shchodo-
akredytatsii-spetsial-nosti-turyzm-osvitniy-riven-mahistr-opp-
mizhnarodnyy-turyzm

Програма візиту експертної групи https://geography.lnu.edu.ua/news/5-zhovtnia-2020-r-o-17-00-hod-
vidbudet-sia-vidkryta-onlayn-zustrich-z-ekspertnoiu-hrupoiu-shchodo-
akredytatsii-spetsial-nosti-turyzm-osvitniy-riven-mahistr-opp-
mizhnarodnyy-turyzm

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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОП «Міжнародний туризм», що зумовлена значними обсягами потреб у підготовці фахівців сфери туризму в
західному регіоні України і у місті Львові, зокрема, та спрямована на формування фахових умінь і професійних
навичок з міжнародного туризму, є надзвичайно актуальною. Цілі ОП відповідають положенням стратегічних
документів розвитку ЛНУ імені Івана Франка. Проєктування та реалізація даної ОП базується на давніх традиціях
кафедри туризму, яка започаткувала підготовку магістрів з туризму у 2009 році. Значними здобутками випускової
кафедри є навчальні та наукові напрацювання в сфері міжнародного туризму (підручники, посібники, наукові
статті, організування науково-практичних заходів). Структура та зміст ОК ОП відповідає предметній області ОП та є
логічно побудованою. Анотації усіх ОК та їх силабуси представлено на сайті. Здобувачі висловлюють високий рівень
задоволення освітнім процесом, вони залучені до удосконалення ОП, зокрема, й через опитування. Стейкголдери
мають високий рівень зацікавлення щодо співпраці та реалізації зазначеної ОП, причому слід зазначити, що
стейкголдерами виступають, зокрема, керівники департаментів туризму державних органів влади міста Львова та
Львівської області. Констатуємо також високий рівень інтернаціоналізації освітнього процесу, формування
середовища доброчесності. Загалом ОП відповідає критеріям оцінювання якості освітньої програми, є динамічною,
всі суб’єкти її реалізації демонструють активний пошук шляхів її розвитку та удосконалення з урахуванням кращих
практик

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

• відповідність цілей ОП «Міжнародний туризм» місії та візії ЗВО; • багаторічний досвід викладання та оновлення
ОП за спеціальністю 242 «Туризм»; • залучення до групи забезпечення викладачів іншого факультету; • врахування
регіонального контексту, розвитку ринку праці, участь роботодавців, органів регіональної влади та самоврядування
у формуванні ОП • підбір освітніх компонентів, що складають ОП, • чіткі і зрозумілі правила вступу; • дієва та
популяризована серед студентів процедура визнання результатів навчання отриманих під час академічної
мобільності • студентоцентричний підхід; • вдосконалення змістового наповнення ОК; • доступність силабусів для
здобувачів; • високий рівень інтернаціоналізації та висока міжнародна мобільність ППС; • висока інституційна
спроможність внутрішніх стейкхолдерів; • напрацьовані роками комунікації із зовнішніми стейкхолдерами в
питаннях реалізації ОП; • наявність на кафедрі координатора академічної мобільності • чіткі зрозумілі форми
контролю • дотримання принципів академічної доброчесності • система конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад НПП дієва та результативна; • до викладання на ОП “Міжнародний туризм” залучені викладачі, що
постійно актуалізують свої знання та мають наукові результати саме за тематикою освітніх компонентів, що вони
забезпечують • на кафедрі туризму та в університеті в цілому побудована система, що стимулює та мотивує
викладачів до розвитку своєї викладацької майстерності та участі у наукових дослідженнях та інших освітніх і
наукових активностях; • система конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП дієва та результативна; •
фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення є достатніми для реалізації цілей ОП
• комп'ютерні аудиторії оснащені актуальними технологіями, є вільні зони з доступом Wi-Fi, є аудиторний фонд,
яким вільно можуть скористатися здобувачі вищої освіти; • надання освітньої, організаційної, консультативної та
соціальної підтримки в ЛНУ ім. І.Франка за запевненням здобувачів вищої освіти та НПП забезпечується в повній
мірі, в тому числі і за рахунок мережі веб-ресурсів, що постійно актуалізуються; • Психологічний центр ЛНУ, •
залучення роботодавців та збір їх пропозицій щодо майбутнього вдосконалення ОП; • система внутрішніх положень,
яка чітко регламентує внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми; • база випускників та
постійний моніторинг працевлаштування випускників ЗВО. • публічность інформації, пов’язаної з організацією
освітнього процесу; • постійне оновлення веб-сайту ЛНУ ім. І.Франка; • своєчасне оприлюднення на веб-сайті
інформації щодо освітньо-професійної програми, вся інформація структурована логічно та послідовно; • додаткові
веб-ресурси, що інформують зацікавлених осіб в заходах, новинах, публікаціях тощо

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: • під час формування програми проєктна група практично не залучала здобувачів вищої освіти до її
обговорення; • під час проєктування освітньої програми не вивчався досвід зарубіжних ЗВО • під час формування
програми з неї необгрунтовано були виключені певні компетентності та результати навчання передбачені проєктом
стандарту (ЕГ свідомі того, що це право закладу). • ФК 11 «Здатність до педагогічної діяльності в професійній
туристичній освіті», не повною мірою забезпечена ОК, • відсутність у гаранта освітньої програми механізму впливу
на відбір викладачів, які будуть забезпечувати освітні компоненти, що входять до складу ОП. • недостатнє
інформування здобувачів вищої освіти, щодо механізму вирішення конфліктних ситуацій – булінгу, дискримінації
тощо • недостатній житловий фонд для здобувачів вищої освіти на ОП Експертна група рекомендує: • активніше
залучати здобувачів освіти до коригування цілей освітньої програми, результатів навчання та формалізувати таке
залучення; • при оновлені освітньої програми вивчити та врахувати досвід закордонних ЗВО • впровадити ОК,
пов’язану із педагогічною діяльністю в туристичній освіті. • розширити перелік вибіркових дисциплін, зокрема
через впровадження ОК пов’язаних із кроскультурним менеджментом (кроскультурною комунікацією), оскільки
діяльність фахівців з міжнародного туризму передбачає комунікації із громадянами різних країн, етносів,
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ментальностей, віросповідань. • передбачити у “Порядку визнання у Львівському національному університеті імені
Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті” можливість отримання
здобувачем вищої освіти визнання результатів окремих модулів освітньої компоненти або зарахування додаткових
балів за отримані в неформальній освіті результати навчання • активізувати впровадження інноваційних методів
викладання та навчання • забезпечити освітні компоненти “Моніторинг світового ринку туристичних послуг” та
“Економіка міжнародного туризму” викладачами, що мають наукову активність саме з тематики дисциплін та
постійно актуалізують зміст ОК. • передбачити участь гаранта освітньої програми у конкурсному відборі на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників • передбачити у стратегічному плані розвитку
інфраструктури ЗВО створення інклюзивного простору.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

В Стратегії розвитку до 2020 року https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf Львівський
національний університет імені Івана Франка визначає для такі стратегічні цілі: досягнення найвищих стандартів та
глобалізація наукових досліджень; забезпечення високої якості навчального процесу; посилення ролі Університету в
суспільстві (формування інтелектуальної еліти; розвиток культурного середовища; формування та розвиток
особистості, соціальних орієнтирів особи; розвиток серед молоді історичної свідомості та національної
самоідентифікації; підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних
суспільством та державою; просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в
Україні та за її межами; поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір; сучасна
соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура. ОП “Міжнародний туризм” має інтегральну
мету - підготовка фахівців у сфері міжнародного туризму, що корелює з зазначеними вище цілями університету, а
саме: формує інтелектуальну еліту; розвиває культурне середовище; формує та розвиває особистість, соціальні
орієнтири особи; розвиває серед молоді історичну свідомість та національну самоідентифікацію; готує
висококваліфіковані кадри, затребувані суспільством та державою, інтегрує Університет у світовий освітній простір.
ЕГ відзначає відповідність цілей ОП “Міжнародний туризм” місії ЛНУ ім. Франка, що полягає в реалізації освітніх та
наукових стандартів, генеруванні змін, яких потребує регіон, країна та світ, формуванні особистості, розвитку
культурно-мистецького середовища для гармонійного становлення духовного світу молоді через виховання почуття
національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті.

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

Під час зустрічей з викладачами та зовнішніми стейкхолдерами з’ясовано, що цілі освітньої програми та програмні
результати навчання встановлювались із залученням академічної спільноти університету та зовнішніх
стейкхолдерів. Представниця Львівської міської ради під час зустрічі зазначила, що під час обговорення перспектив
відкриття ОП “Міжнародний туризм” вона звертала увагу на актуальність для регіону та необхідність володіння
випускниками навичками збору та обробки статистичних даних в туристичній сфері, а саме облік обсягів
міжнародного туризму, як в’їзного, так і виїзного. ЕГ відмічає, що ОП містить відповідні компетентності, програмні
результати та освітню компоненту “Туристична статистика”. Такі випадки врахування рекомендацій зовнішніх
стейкхолдерів непоодинокі. До проєктної групи ОП увійшла Антонюк Н.В. - д.і.н., проф., завідувачка кафедри
країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин, вона та викладачі її кафедри мають
власний досвід розробки освітньої програми “Міжнародний туризм” (наразі програма закрита) та певні
напрацювання з викладання освітніх компонентів. На думку експертної групи саме залучення академічної спільноти
з іншого факультету (факультету міжнародних відносин) додало унікальності освітній програмі та допомагатиме і
надалі розвивати її. Викладачі кафедри є членами різноманітних громадських об'єднань, беруть участь у їх роботі та
під час обговорення ОП вважають на запит та потреби таких об’єднань (Спілка сприяння розвитку сільського
зеленого туризму, Національна спілка краєзнавців України, Громадська рада при управлінні туризму департаменту
розвитку Львівської міської ради, Наукова рада з туризму і курортів при департаменті туризму і курортів
Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства, Наукова рада природоохоронних територій, Українське
географічне товариство). Експертна група намагалась з’ясувати яким чином здобувачі вищої освіти залучались до
визначення цілей і результатів навчання під час зустрічей зі студентами та студентським самоврядуванням.
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Прикладів зустрічей, інших обговорень чи опитувань щодо очікувань чи потреб студентів під час проєктування
програми наведено не було. Однак здобувачі освіти зазначили, що у неформальних бесідах викладачі кафедри
цікавились у студентів бакалаврату чи була б їм цікава така освітня програма як «Міжнародний туризм»

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.

Врахування галузевого та регіонального контексту підтверджене під час зустрічі з представниками Львівської
обласної державної адміністрації та Львівської міської ради. Зокрема, за рекомендацією регіональних органів влади
та самоврядування, освітня програма має певний фокус на incoming туризм у відповідь на постійно зростаючий
відсоток іноземних туристів у Львові. Міжнародний туризм, як такий, є дуже актуальним для Львова та області,
місто має багато крупних туристичних операторів, що займаються outgoing туризмом (здебільшого до європейських
країн) та приймає багато іноземних туристів. ЕГ відчімає, що оскільки першою спеціальність “Туризм” на
магістерському рівні відкривала сама кафедра туризму ЛНУ ім. І.Франка та вона має багато напрацювань як
наукових так і з технік викладання, то саме її досвід (разом з іншими) здебільшого вивчається при розробці нових
освітніх програм. Під час зустрічі гарант ОП продемонстрував поінформованість про наявність схожих освітніх
програм в інших ЗВО України, однак не зазначив що саме з цих програм було проаналізовано та враховано при
проєктуванні ОП «Міжнародний туризм”.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 “Туризм” (рівень магістр) відсутній. Під час розробки освітньої
програми “Міжнародний туризм” проєктна група враховувала проєкт стандарту (це видно з формулювань та
підтверджено гарантом на зустрічі) , проте з переліку компетентностей (та відповідно результатів навчання) були
виключені декілька компетентностей, зокрема “Вільне володіння та здатність спілкуватися іноземною мовою
(мовами) в професійній діяльності”. Гарант поінформував що рішення приймалося проєктною групою, яка вважала,
що вже вступаючи на магістерську програму здобувачі вільно володіють англійською мовою. Однак на інших
зустрічах ця інформація не підтвердилась. Декан факультету під час зустрічі зазначив що 3 вступники не подолали
вступне випробування з англійської мови, а на зустрічі з роботодавцями перше на що вони звернули увагу це
необхідність підвищення рівня володіння англійською мовою випускниками. Враховуючи зазначене та зважаючи на
міжнародний фокус ОП виключення з освітньої програми цієї компетентності та відповідних освітніх компонентів
виглядає необгрунтованим. Поважаючи академічну свободу ЗВО, експертна група відмічає бажання ЗВО об’єднати в
одній програмі освітньо-професійну та освітньо-наукову програми. Так, освітньо-професійна програма
“Міжнародний туризм” передбачає отримання здобувачами освіти компетентностей (ФК 10. Здатність до здійснення
науково-дослідної роботи у сфері міжнародного туризму, екскурсознавства та рекреації для досягнення цілей
проектної діяльності, ФК 11. Здатність до педагогічної діяльності в професійній туристичній освіті), що притаманні
освітньо-науковим програмам. Передбачені в ОП “Міжнародний туризм» програмні результати навчання
відповідають 7-му рівню Національної рамки кваліфікацій

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

- відповідність цілей ОП «Міжнародний туризм» місії та візії Львівського національного університету імені Івана
Франка; - багаторічний досвід викладання та оновлення ОП за спеціальністю 242 «Туризм»; - залучення до групи
забезпечення викладачів кафедри країнознавства та міжнародного туризму факультету міжнародних відносин та їх
напрацювань; - врахування регіонального контексту, розвитку ринку праці, участь роботодавців, органів
регіональної влади та самоврядування у формуванні ОП

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

Слабкі сторони: - під час формування програми проєктна група практично не залучала здобувачів вищої освіти до її
обговорення, зупинившись на вивченні зацікавленості випускників бакалаврської програми “Туризм” у можливому
відкритті ОП “Міжнародний туризм” на магістерському рівні; - під час проєктування освітньої програми не вивчався
досвід зарубіжних ЗВО Експертна група рекомендує: - активніше залучати здобувачів освіти до коригування цілей
освітньої програми, результатів навчання та формалізувати таке залучення; - при оновлені освітньої програми
вивчити та врахувати досвід закордонних ЗВО
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Кафедра туризму ЛНУ має багаторічний досвід викладання та оновлення ОП “Туризм” на бакалаврському та
магістерському рівнях, цей досвід дозволив встановити чіткі та зрозумілі цілі і програмні результати навчання що
відповідають місії Львівського національного університету. Налагоджена співпраця з зовнішніми стейкхолдерами
забезпечила врахування їх очікувань і рекомендацій до змісту ОП та її освітніх компонентів. Під час розробки
програми проєктна група залучила академічну спільноту факультету міжнародних відносин ЛНУ, чим значно
розширила можливості та потенціал освітньої програми. На жаль, ЕГ не вдалось встановити факти залучення
здобувачів освіти на етапі формування ОП, однак під час зустрічей зі студентами та науково-педагогічними
працівниками ЕГ встановила, що на кафедрі туризму ЛНУ спілкування зі студентами не формалізоване, але
ефективне, викладачі отримують фідбек від студентів під час спілкування та вважають на нього під час обговорення
ОП на засіданнях кафедри. Враховуючи це ЕГ встановлює рівень відповідності В за критерієм 1.

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).

Обсяг ОП складає 90 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту». Обсяг кредитів
ЄКТС, що відводиться на навчальні дисципліни за вибором здобувачів у програмі 2019 р. складає 24 кредитів
(26,7%), а у програмі 2020 р. – 27 кредитів (30,0%), що відповідає рекомендованим нормативам. Відповідно, обсяг
ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам чинного законодавства щодо навчального навантаження
здобувачів

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.

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та матриця забезпечення програмних
результатів навчання за відповідними компонентами ОП, викладені у ОП, демонструють комплексність та
взаємопов’язаність і їх чітку спрямованість на досягнення заявлених програмних результатів навчання. Освітні
компоненти, що включено до ОП змістовні. Проаналізувавши зміст обов’язкових освітніх компонент, вважаємо, що
вони дозволяють досягти цілей та програмних результатів навчання. Освітні компоненти відображають логічний
взаємозв’язок. Перевірено, що зміст ОП є структурованим за семестрами і роками навчання. В процесі розроблення
ОП були враховані побажання стейкголдерів (зокрема, роботодавців) щодо розширення переліку вибіркових
дисциплін, які враховують міжнародну співпрацю (Туризм в ЄС) та статистичні аспекти туризму (Туристична
статистика), залишились нереалізовані побажання щодо вивчення іноземної мови, проте, гарант та група
забезпечення свідомі цього і здійснюють заходи, щоб у майбутньому виправити зазначену ситуацію.

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

Встановлено, що зміст освітньої програми відповідає предметній області спеціальності «Туризм» та ОП
«Міжнародний туризм», що демонструється через відповідні освітні компоненти (Ринок туристичних послуг,
Економіка міжнародного туризму, Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів,
Міжнародний туризм, Моніторинг світового ринку туристичних послуг, Актуальні проблеми туризму і сфери послуг
та інші). Всі освітні компоненти в певній мірі висвітлюють предметну область спеціальності. Практичну складову
забезпечують виробнича та переддипломна практики
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

В Львівському національному університеті імені Івана Франка на основі Положення про організацію освітнього
процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та згідно Положення про
порядок забезпечення вільного вибору (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf)
здобувачі мають право на формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом вибору вибіркових дисциплін,
теми випускної роботи. У ОП та навчальному плані представлено вибіркові дисципліни, які пропонуються
студентами в обсязі, передбаченому законодавством. За результатами інтерв’ювання викладацького складу,
здобувачів, представників студентського самоврядування вияснено, що вони володіють інформацією про
вибірковість дисциплін, її механізм здійснення та реалізують на практиці вибір. Вибіркові дисципліни згруповані у
блоки по 2-3 дисципліни та стосуються безпосередньо предметної сфери туризму і міжнародного туризму. У
2020/2021 н. р. відбулися зміни у структурі вибіркових дисциплін: додано перелік дисциплін із
загальноуніверситетських. Позитивною практикою ОП є публікування на сайті
(https://geography.lnu.edu.ua/course/mizhnarodne-pravo) анотацій вибіркових дисциплін (варто зазначити, що і
вибіркових, і обов’язкових), надання консультацій викладачами здобувачам щодо змісту вибіркових дисциплін, що
підвищує мотивованість їх вибору. Здобувачі здійснюють вибір вибіркових дисциплін при вступі у магістратуру.
Здобувачі підтвердили дотримання принципів академічної свободи під час вибору дисциплін. За результатами
інтерв’ювання представників студентського самоврядування виявлено їх інтерес до удосконалення даної ОП та
проведення самостійних опитувань здобувачів рівнем їх задоволення.

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

Перевірка ОП, навчального плану дозволяє констатувати, що вони передбачають проходження здобувачами
практичної підготовки, яка формує компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Передбачена
виробнича практика зі спеціальності у 2 семестрі (6 кредитів ЄКТС), виробнича (переддипломна) у 3 семестрі (6
кредитів ЄКТС). Роботодавці підтвердили проходження здобувачами практики у представництвах провідних
туристичних компаній світу «Музенідес Тревел», «ТУІ», департаментах туризму міста Львова та Львівської області,
інших закладах. Також здобувачі беруть участь у виконанні проектів, ініційованих державними органами влади
(формування регіональних туристичних маршрутів, аналітичні дослідження, промоція дестинацій). Позитивною
практикою є залучення викладачів-практиків туристичної сфери до викладання окремих дисциплін к.е.н. Біланюк
О.П. (директор тур фірми Profi-Tour), викладач, гід-екскурсовод, науковий співробітник музею "Підземелля
Гарнізонного храму" Завадовський Т.Б., викладач Ярмолович В.В. (професійний екскурсовод, власник тур фірми
Марк-Тур), котрі залучені до навчального процесу, беруть участь у засіданнях, обговореннях. Програмні результати
навчання містять такі формулювання як «застосовувати на практиці», «здатність оцінювати, розробляти, «надавати
експертні рекомендації», «здійснювати комплексну оцінку», що передбачає безпосереднє практичне спрямування
навчання. Викладачі підтвердили використання активних методів навчання (вивчення кейсів, аналітичні
дослідження, розроблення туристичних маршрутів) для оволодіння подальшою професійною діяльністю.

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

За результатами інтерв’ювання здобувачів, студенської ради, стейкголдерів вияснено, що ОП дозволяє здобувачам
набути soft skills, що зумовлені цілями ОП: «уміння спілкуватися з експертами з актуальних проблем розвитку
міжнародного туризму», «здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети», «здатність до тайм-
менеджменту», «уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми» та інші. Варто зазначити, що
організаційна культура та освітнє середовище ЛНУ імені Івана Франка сприяє формуванню та набуттю здобувачами
soft skills через участь у громадських, волотнерських організаціях. Здобувачі та члени студради підтвердили
можливості набуття soft skills, зокрема командну роботу, вміння вирішувати проблемні / кризові ситуації, соціальну
ініціативність. Також встановлено, що соціальні навички здобуваються та реалізуються і в позанавчальний час
завдяки участі у наукових заходах, практичній діяльності

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

Професійний стандарт за цією спеціальністю 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.
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За навчальним планом ОП передбачено загальний обсяг 90 кредитів. У структурі аудиторних годин 48,9% припадає
на лекції, 51,1% – на практичні заняття, що складає 26,7% обсягу навантаження, а самостійна робота – 73,3%.
Спілкування зі здобувачами під час інтерв’ювання показало їх задоволеність та відсутність їх скарг щодо обсягів
фактичного навантаження (перевантаження) та на самостійну роботу. Фактично здобувачі аудиторно займаються у
понеділок-середу по 4-3 пари. Позитивним є практика опитувань здобувачів ОП, звіт за результатами опитувань у
вересні 2020 р. щодо змісту та форм реалізації ОП, розкладу, комунікацій із викладачами представлено за
посиланням (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zvit-Opytuvannia-OP-International-
tourism.pdf)

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.

Навчання по даній ОП за дуальною формою не здійснюється. Проте у майбутньому передбачено її впровадження. За
результатами інтерв’ю визначено, що окремі процеси дуальної освіти реалізуються (залученість роботодавців до
проведення занять, практика здобувачів, стажування викладачів).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони та позитивні практики у контексті критерію 2: підбір ОК, зокрема обов’язкових (Міжнародне право,
Моніторинг світового ринку туристичних послуг, Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних
туристів, Магістерський семінар) та вибіркових (Туризм в ЄС (англ.), Концепції інноваційного розвитку туризму,
Безпека туризму, Туристична політика); чітко налагоджена практична складова освітнього процесу у співпраці та
партнерстві із роботодавцями і залучення викладачів-практиків; підбір ОК враховував побажання стейкголдерів
(Туризм в ЄС, Туристична статистика).

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

На думку ЕГ під час формування програми з неї необгрунтовано були виключені певні компетентності та результати
навчання передбачені проєктом стандарту (ЕГ свідомі того, що це право закладу). Здобувачі знають про можливості
вибору дисциплін та користуються цим правом, проте недостатньо орієнтуються у локальних актах, які регулюють ці
питання. На думку ЕГ ФК 11 «Здатність до педагогічної діяльності в професійній туристичній освіті», не повною
мірою забезпечена ОК, тому з метою більш повної реалізації зазначеної ФК рекомендовано впровадити ОК,
пов’язану із педагогічною діяльністю в туристичній освіті. Рекомендовано розглянути можливість розширити
перелік вибіркових дисциплін, зокрема через впровадження ОК пов’язаних із кроскультурним менеджментом
(кроскультурною комунікацією), оскільки діяльність фахівців з міжнародного туризму передбачає комунікації із
громадянами різних країн, етносів, ментальностей

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОП та окремих ОК відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження здобувачів. Зміст
освітньої програми має чітку структуру та відповідає предметній області міжнародного туризму. Позитивними
практиками є включення інноваційних компонент до ОП (Моніторинг світового ринку туристичних послуг,
Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів, Магістерський семінар, Туризм в ЄС (англ.),
Концепції інноваційного розвитку туризму). Структура освітньої програми передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін. ОП та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні
для подальшої професійної діяльності, а також набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills). Окремі ФК
(«Здатність до педагогічної діяльності в професійній туристичній освіті”) не повністю забезпечені ОК. Обсяг ОП та
окремих ОК реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів. В цілому ОП відповідає рівню В по даному
критерію. Зауважимо, що оскільки стандарт вищої освіти рівня магістр за спеціальністю 242 “Туризм” ще не
прийнятий, питання визначення компетентностей та результатів навчання є автономією закладу вищої освіти, тому

Сторінка 8



ЕГ надаючи рекомендацію щодо врахування проєкту стандарту не бере це до уваги при визначенні рівня
відповідності за критерієм 2.

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

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

Правила прийому розміщено на сайті університету https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020.pdf, на сайті географічного факультету розміщено чіткий та зрозумілий
алгоритм дій для вступу на ОП “Міжнародний туризм” https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Alhorytm-mahistr-vsi-skhema.pdf Програми фахових вступних випробувань для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та приклади тестових завдань розміщені на сайті географічного
факультету https://geography.lnu.edu.ua/admission/program-entry-in-the-master На зустрічі студенти підтвердили, що
жодних дискримінаційних дій під час вступу вони не відчули, інформація про правила прийому, чіткі механізми і
порядок дій їм були відомі та зрозумілі та вони мали можливість ознайомитись з програмою вступного фахового
іспиту

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

Вступ на ОП «Міжнародний туризм» відбувається за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
фахового вступного випробування з туризму. Розроблені програма вступних випробувань та приклади тестових
завдань https://geography.lnu.edu.ua/admission/program-entry-in-the-master однакові для всіх освітніх програм за
спеціальністю 242 “Туризм” та відповідають предметній області

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.

В університеті унормовано питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО: - Тимчасове
положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (розділ 3) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_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 Студенти під час зустрічі
підтвердили, що знають про можливість визнання результатів навчання отриманих під час академічної мобільності
та знають такі приклади одногрупників під час навчання на бакалавраті ОП “Туризм” в ЛНУ. Під час навчання в
магістратурі таких прикладів учасники зустрічі не навели, але підтвердили ознайомлення з питань визнання
результатів формального навчання як в ЗВО України, так і закордоном

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.

На початку 2020 року в університеті введено в дію “Порядок 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 Передбачена порядком процедура
є чіткою та зрозумілою, але на думку експертної групи є достатньо складною для реалізації здобувачем вищої освіти.
Можливо це призвело до того, що випадків її використання на ОП «Міжнародний туризм» ще не було. Процедура
передбачає звернення з заявою до ректора, на підставі якої створюється екзаменаційна комісія, яка ознайомлює
здобувача освіти з порядком оцінювання та в подальшому проводить оцінювання та приймає рішення щодо
можливості визнання результатів неформального навчання заявлених здобувачем освіти. Здобувач освіти може це
зробити лише в середині семестру, що передує семестру в якому запланований певний освітній компонент.
Зазначений порядок передбачає можливість лише зарахування освітньої компоненти повністю, та не надає
можливість визнання певної її складової чи модулю. Під час зустрічі зі студентами з’ясовано, що вони не
ознайомлені з можливістю визнання результатів неформального та інформального навчання
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

- чіткі і зрозумілі правила вступу; - дієва та популяризована серед студентів процедура визнання результатів
навчання отриманих під час академічної мобільності

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

Експертна група рекомендує передбачити у “Порядку визнання у Львівському національному університеті імені
Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті” можливість отримання
здобувачем вищої освіти визнання результатів окремих модулів освітньої компоненти або зарахування додаткових
балів за отримані в неформальній освіті результати навчання

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ЗВО забезпечено доступність та прозорість вступу на освітню програму “Міжнародний туризм”, дискримінаційні
обмеження відсутні. В університеті дієва процедура визнання результатів формального навчання (в тому числі
отриманого під час академічної мобільності), нормативно врегульована процедура визнання результатів
неформального навчання, яка потребує популяризації серед студентів. В цілому ОП “Міжнародний туризм”
відповідає рівню В за критерієм 3

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.

Форми та методи навчання і викладання на ОП «Міжнародний туризм» задекларовані в Положенні про організацію
освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка, 2018 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ) сприяють досягненню заявлених цілей та програмних результатів та відповідають принципам
студентоцентричного підходу до організації навчального процесу. В навчальному процесі паралельно із
традиційними, використовуються новітні методи навчання та викладання (кейси, організація та виконання
проектів, робота у групах). Однією з форм навчання є дистанційна платформа Moodle. Інформація про дистанційне
навчання» відображена на сайті (https://geography.lnu.edu.ua/dystantsiynenavchannia). Удосконаленню форм та
методів навчання і викладання сприяє загальноуніверситетська політика створення середовища стимулювання до
покращення викладацької майстерності через підвищення кваліфікації, курси, що щорічно організовуються в ЛНУ
імені Івана Франка. Реалізація принципів академічної свободи полягає в можливості науково-педагогічних
працівників наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, обирати методи навчання задля
ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, обирати самостійну форму
опрацювання окремих тем. Також деякі викладачі, задіяні у реалізації даної ОП, мають практичний досвід у
туристичних компаніях, що сприяє покращенню практичної підготовки здобувачів (Біланюк О.П. Завадовський
Т.Б., Ярмолович В.В.). Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права формування
індивідуального навчального плану та права на академічну мобільність в т.ч. міжнародну, що реалізується на
підставі міжнародних договорів про співробітництво відділом міжнародних зв’язків
(https://international.lnu.edu.ua/) щодо програм Еразмус+ (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-
and-projects/erasmus/key-action-1/), обміну студентів (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-
programs/pomeranian-university-in-slupsk/), міжнародних конкурсах на отримання стипендії, зокрема в Університеті
Версаль в рамках програми Еразмус+ (https://international.lnu.edu.ua/erasmus-versailles-saint-quentin-en-yvelines-
university/) Експертна група за результатами інтерв’ювання констатує задоволеність здобувачів методами навчання
та викладання, а також врахування їх думки щодо проблемних ситуацій, наявності неформального спілкування між
здобувачами, викладачами та гарантом

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

В ході інтерв’ювання вияснено, що усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Так,
здобувачі ОП «Міжнародний туризм» зазначили, що викладачі кожної дисципліни на першому занятті знайомлять
їх з структурою освітніх компонент та особливостями і критеріями оцінювання. На ОП «Міжнародний туризм»
застосовуються силабуси, що для здобувачів є у вільному доступі на сайті. Позитивною практикою є наявність
інформації на сайті у відкритому доступі про кожен ОК, його зміст, завдання, рекомендовану літературу, критерії
оцінювання та доступ до силабусів (https://geography.lnu.edu.ua/academics/master/international-tourism-master). Для
здобувачів ОП проводяться регулярні опитування згідно Положення про організацію опитувань
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) щодо рівня задоволеності реалізацією
освітнього процесу, форм та методів навчання за ОП (blob:https://office.naqa.gov.ua/b23d02d1-52a6-4c83-b73a-
aba322f0cb1f). Здобувачі на конкретних прикладах підтвердили врахування їх думки щодо організації освітнього
процесу.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка, Тимчасового Положення про
академічну мобільність здобувачів https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf,
Положення про студ конкурси https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf, олімпіади
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_stud_olimpiada.pdf, Порядок визнання здобутих у
іноземних ВНЗ документів https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf здобувачі ОП
беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном.
Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. Зокрема ЕГ з’ясувала, що студенти
мають змогу брати участь в міжнародних проектах, зокрема здобувачка Гузюк Т. успішно пройшла всі тренінги
“Design your future” (лютий-травень 2020 року). Позитивними практиками даної ОП є наявність інституту
координатора академічної мобільності (на випусковій кафедрі відповідальний Зінько Ю.) та оновлення змісту ОК
викладачами на основі власних наукових досліджень, виконання випускних кваліфікаційних робіт за тематикою,
пропонованою стейкголдерами. В рамках даної ОП реалізовано поєднання навчання та досліджень і участь
здобувачів та НПП у міжнародних проєктах. Зокрема до виконання проектів ініційованих департаментами туризму
Львівської ОДА, Львівської МДА (розробка туристичних маршрутів (Сколівські Бескиди), аналітичні дослідження).
Здобувачі та НПП залучені до міжнародних проектів (Гузюк Т., здобувач), (викладачі Бордун О., Полянський Ю.,
Окул О., Зінько Ю., Жук Ю., Мальська М., Монастирський В., у співпраці із Версальським університетом,
університетами Польщі, Білорусі, Португалії). Викладачами і студентами кафедри реалізується проект щодо
вивчення туристичного руху у національних парках. З цієї проблематики реалізовано спільні публікації і
підготовлена студенткою Головіною Д. магістерська робота на тему «Менеджмент туристичного руху Ойцовського і
Розточанського національних парків (Польща)». Викладачі і здобавачі беруть участь у транскордонних ініціативах з
розбудови тематичних туристичних шляхів між Україною і Польщею. Серед них: 1) Планування і реалізація
«Дороги Святого Якова» спільно з Ягеллонським університетом у Кракові, Вищою економічною школою в Ярославі.
2) Планування і реалізація Розтоцького геотуристичного шляху в геопарку «Скам’янілий ліс на Розточчі» спільно з
Розточанським національним парком (Звєжинець) та Інститутом охорони природи ПАН (Краків). Кафедрою
організовуються щорічна конференція «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»
https://geography.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-xiv-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-heohrafiia-ekonomika-i-turyzm-
natsional-nyy-ta-mizhnarodnyy-dosvid, участь у якій завжди беруть магістри. На географічному факультеті
проводиться щорічна наукова студентська конференція за участі здобувачів ОП «Міжнародний туризм".

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

В процесі роботи експертної комісії було з’ясовано, що викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів із
врахуванням наукових досліджень, зокрема й власних, зміни на ринку туристичних послуг, досягнень і сучасних
практик у сфері міжнародного туризму, врахування зарубіжного стажування. Це підтверджується відповідними
публікаціями та створенням наукових профілів в Google Scholar, ORCID, ResearchGate, Publons та Scopus з афіліацією
на кафедру. Із врахуванням пандемії короновірусу були оновлені змістовні компоненти ряду ОК, зокрема Безпека
туризму, Туристична політика, Державне та регіональне управління в туризмі, Міжнародний туризм; на основі
участі викладача у міжнародних форумах - Екскурсологія. Підтвердженням постійного перегляду матеріалів НМКД
та методичних рекомендацій є також те, що викладачами кафедри підготовлено та видано навчальні посібники:
Мальська М., Паньків Н. Методологія наукових досліджень (2020), що враховує специфіку досліджень сферу
туризму, міжнародного туризму та ГРС; · Malska M.P. Crisis managment in tourism: theory, methodology and practice:
training manual / M.P. Malska, I.S. Purska. – Kyiv: SBA-print, 2019. – 166 p.; Гаталяк О. М., Стецький В. В. Страхування
у туризмі: навч. посібн. /О. М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c.; монографії та
розділи в колективних монографіях: Бордун О. Ю. Формування та оптимізація геопросторової системи туристичних
потоків: міжнародний, національний, регіональний та локальний рівні : монографія / О. Ю. Бордун. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2019. – 344 с.; Malska M. P. The influence of global processes on the strategic development of festive
tourism in Ukraine / M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Bilanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of
economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph/edited by
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M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: ”Landmark”SIA, 2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253 (колективна
монографія); Bezruchko L., Zhuk Y. Pecculiarities of the organization of the recreational activities in the national parks of
Ukraine (on example of the Shatsky national park). // Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog:
Mononografia naukowa. – Sucha Bezkidzka, 2019. – SS. 248–262.; Malska M., Antonyuk N., Malskyi M. Security challenges
to international tourism: national and world trends / M. Malska, N. Antonyuk, M. Malskyi // Security of the XXI century:
national and geopolitical aspects: collective monograph. – Prague, 2019. – pp. 24-29. Усі викладачі готують тези
доповідей на міжнародну наукову-практичну конференцію, організованою кафедрою в рамках ОК, які викладають,
а здобувачі - теми магістерської роботи

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

В процесі роботи експертної комісії під час зустрічей з керівництвом та викладачами, які задіяні у даній ОП було
з’ясовано, що вектор інтернаціоналізації діяльності ЛНУ передбачено Положенням про порядок реалізації
міжнародних пректів, грантів та договорів, 2018 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf), Положенням про Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій – Центр
досконалості імені Жана Моне (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf), низкою угод
про співпрацю і реалізується шляхом міжнародного стажування викладачів, студентів, міжнародної мобільності
студентів, в процесі реалізації міжнародних угод, участі у наукових проектах, міжнародних конференціях та
конкурсах. Викладачі та здобувачі ОП беруть участь у міжнародних проектах: «Еразмус+», що координується
Відділом міжнародних звязків (https://international.lnu.edu.ua/). Здобувачі та НПП залучені до міжнародних
проектів (Гузюк Тетяна, здобувач), (викладачі Бордун О., Полянський Ю., Окул О., Зінько Ю., Жук Ю., Мальська М.,
Монастирський В., у співпраці із Версальським університетом, університетами Польщі, Білорусі, Португалії), у
транскордонних ініціативах з розбудови тематичних туристичних шляхів між Україною і Польщею

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони та позитивні практики у контексті критерію 4: дотримання студентоцентричного підходу в
реалізації ОП; вдосконалення змістового наповнення ОК; доступність силабусів для здобувачів з ОК; високий рівень
інтернаціоналізації та висока міжнародна мобільність професорсько-викладацького складу в реалізації ОП;
достатній ступінь студентської активності в поєднанні навчання та наукових досліджень; висока інституційна
спроможність внутрішніх стейкхолдерів, які представлені студентськими органами самоврядування в реалізації ОП;
напрацьовані роками комунікації із зовнішніми стейкхолдерами в питаннях реалізації ОП; наявність на кафедрі
відповідального координатора академічної мобільності

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

Рекомендовано активізувати впровадження інноваційних методів викладання та навчання на даній ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітньо-професійна програма у контексті Критерію 4 відповідає вимогам. Форми та методи викладання та
навчання сприяють досягненню передбачених цілей і запланованих результатів навчання і базуються на врахуванні
студентоцентричного підходу. Усім учасникам ОП вчасно надається інформація щодо змісту та ПР, критеріїв
оцінювання. Усі ОК забезпечені силабусами, які знаходяться у вільному доступі на сайті. Методи викладання та
навчання передбачають обґрунтоване поєднання навчальних занять і часу для самостійної роботи, а також
здійснення наукової діяльності. Університет створює середовище, щодо поєднання навчання, викладання, наукових
досліджень та інтернаціоналізації діяльності. Незважаючи на функціонування ОП лише рік, оновлення змістовних
компонентів окремих ОК здійснюється. Експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає рівню В за критерієм 4.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

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

Інтерв’ювання із викладацьким складом кафедри туризму та представниками структурних підрозділів ЛНУ імені
Івана Франка, які забезпечують якість освітнього процесу, дозволила експертній групі констатувати потужний
інституційний базис для реалізації широких форм та методів контролю як за досягненням здобувачами програмних
результатів, що передбачені освітніми компонентами ОП, так і за якістю організації освітнього процесу на ОП. Вибір
форми контролю за кожним освітнім компонентом зумовлений його місцем у формуванні програмних результатів
ОП та здійснюється відповідно до задекларованих форм та методів контролю в Положенні про організацію
освітнього процесу в п. 7 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) і
відображається в робочій програмі та силабусі кожної ОК. Здобувачі підтвердили ознайомлення їх викладачами із
формами контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Позитивними практиками є доступність на сайті зазначених
складових освітнього процесу в рамках інформації з кожного ОК та силабусів
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/master/international-tourism-master), а також термінів проведення
контрольних заходів, зокрема розклад іспитів, заліків (https://geography.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv-2).
Здобувачі також підтвердили достатній рівень організації та використання форм дистанційного навчання
(https://geography.lnu.edu.ua/dystantsiyne-navchannia), формування онлайн середовища електронного навчання
(http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php). Здобувачі підтвердили задоволеність в цілому формами і методами
дистанційного навчання.

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

За відсутності затвердженого стандарту, але відповідно до його проєкту, атестація здобувачів ОП передбачає
публічний захист кваліфікаційної роботи. Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується
внутрішніми документами й положеннями університету, зокрема в рамках дистаційного освітнього процесу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf). На сайті представлено силабус
магістерської роботи (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/sylabus-Mahisters-ka-robota.pdf), а в
Положенні про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf відображено питання організації
атестації здобувачів. Перші захисти випускних робіт відбудуться у грудні 2020 р. Позитивною практикою є
впровадження курсу Магістерський семінар, в рамках якого здобувачі здійснюють підготовку до підсумкової
атестації, відпрацьовують навички наукових досліджень, підготовки, презентування наукових робіт та політики
доброчесності. Також позитиною практикою випускової кафедри минулих років у співпраці із кафедрою іноземних
мов є захист магістерської роботи англійською мовою та видачу на цій основі сертифікату кафедри іноземних мов
про прилюдний захист ВКР англійською мовою. Перші захисти по даній ОП у цьому році також будуть передбачати
такі новації.

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

В ЛНУ імені Івана Франка розроблені прозорі, чіткі, зрозумілі, об’єктивні критерії проведення контрольних заходів,
які дозволяють неупереджено оцінювати знання здобувачів та дотримуватися принципів забезпечення якості
освітнього процесу. На сайті в рамках силабусів представлені контрольні заходи та критерії оцінювання
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/master/international-tourism-master). Також розроблено механізм перездачі
контрольних заходів, оскарження результатів атестації. Здобувачі підтвердили дієвість механізмів оскарження
результатів контрольних заходів. Задля об’єктивності екзаменаторів використовуються заміри залишкових знань та
електронне тестування через дистанційну платформу Moodle. Система загальноуніверситетських заходів
підвищення кваліфікації викладачів та формування доброчесності також спрямована на запобігання
необ’єктивності екзаменаторів

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.
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Як показало ознайомлення з документами та інтерв’ювання, в ЗВО визначені та реалізуються на високому рівні
політика та процедури дотримання академічної доброчесності (Положення про забезпечення доброчесності
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf , Кодекс академічної доброчесності
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ ). Учасники освітнього процесу свідомі
цього. Порушень академічної доброчесності за даною ОП виявлено не було, проте, слід зазначити, що вона
функціонує всього рік та, зокрема, захистів ВКР ще не проводилось. На основі інтерв’ювання вияснено, що
здобувачі, НПП ознайомлені із необхідністю дотримання принципів та процедур доброчесності, в університеті
популяризується така політика. Зокрема, для здобувачів в рамках Магістерського семінару обговорюються ці
питання, в силабусі цього ОК відзначені ці аспекти. В університеті розроблено процедури притягнення до
відповідальності щодо порушень академічної доброчесності, створені достатні технічні та організаційні умови для
перевірки академічних текстів на схожість (зокрема використовується ліцензійна програма Unicheck)

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ЕГ вважає сильними сторонами: чіткі зрозумілі форми контролю в реалізації ОК та дотримання принципів
академічної доброчесності (декларації доброчесності студентів та викладачів, сучасні інструменти перевірки на
тестів на схожість тощо); наявність інституційного базису для реалізації контролю якості освітнього процесу та
дотримання принципів академічної доброчесності; доступність на сайті інформації про контрольні заходи та
критерії оцінювання; в рамках силабусів вказані критерії оцінювання окремо для кожного виду навчальної
діяльності; на загальноуніверситетському рівні формується середовище електронного навчання. Позитивною
практикою є впровадження курсу Магістерський семінар, в рамках якого здобувачі готуються до підсумкової
атестації із урахуванням принципів академічної доброчесності та передбачення захисту ВКР англійською мовою і
отримання від кафедри іноземної мови відповідного сертифікату

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

За критерієм 5 недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП у контексті Критерію 5 відповідає вимогам. Критерії оцінювання знань студентів є чіткими, зрозумілими,
перебувають у відкритому доступі (в рамках силабусів на сайті) та дозволяють з’ясувати рівень засвоєння
запланованих результатів навчання. У ЛНУ застосовуються різні методи та форми оцінювання для перевірки
запланованих результатів навчання. Студенти своєчасно (на початку вивчення дисципліни) інформуються про
особливості та вимоги оцінювання. Графік підсумкового оцінювання освітніх компонент перебуває у відкритому
доступі та своєчасно оновлюються. Існує система зворотного зв’язку зі студентами щодо процедур оцінювання. В
ЛНУ імені Івана Франка постійно імплементуються відповідні процедури, спрямовані на запобігання плагіату та
проявів неетичної поведінки в академічній сфері. У відповідності до ОП атестація здобувачів планується
здійснюватися у формі публічного захисту магістерської роботи, що відповідає вимогам проекту Стандарту. За
відсутності значних інновацій та позитивних практик відповідно до критерію 5, ЕГ констатує за ним рівень
відповідності В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Викладачі, що забезпечують освітні компоненти ОП “Міжнародний туризм” повною мірою відповідають не лише
галузі, а й мають підтвердження своєї експертизи безпосередньо в вузькій спеціалізації самого освітнього
компоненту. Підтвердженням такої експертизи є як досвід практичної роботи, так і наукова активність викладачів
(видання посібників, наукові статті, участь в конференціях тощо). Такі наукові результати є не поодинокими, а
складають систему. Можна зробити висновок про наявність політики, що мотивує викладачів до постійного
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розвитку та актуалізації знань з освітніх компонентів, що вони забезпечують. Єдиним виключенням, в якому
експертній групі не вдалось підтвердити експертизу викладача є освітні компоненти “Моніторинг світового ринку
туристичних послуг” та “Економіка міжнародного туризму”, на думку експертної групи такий освітній компонент як
“Моніторинг світового ринку туристичних послуг” є дуже спеціалізованим та потребує постійної актуалізації, що
зазвичай знаходить підтвердження у певних результатах наукових активностей. До звіту додається отримана на
запит експертної групи інформація щодо експертизи Стецького В.В., Шульц С.Л. та Монастирського В.Р.

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

Під час зустрічей з керівництвом університету, викладачами та адміністративними працівниками підтверджена
дієвість “Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників Львівського національного університету імені Івана Франка” https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf Відповідно до Порядку завідувачі кафедр та професори кафедр
обираються Вченою радою університету, всі інші викладачі - Вченою радою факультету. Підтверджено відповідне
оприлюднення інформації про конкурс, доступність, відкритість процедури. Адміністративними співробітниками
наведені факти участі двох та більше кандидатів на посаду та випадки коли викладачі не проходили по конкурсу. На
думку експертної групи це є підтвердженням дієвості конкурсної процедури. За інформацією директора Центру
забезпечення якості освіти в університеті йде дискусія щодо підвищення ролі гаранта освітньої програми в
конкурсній процедурі.

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

Під час зустрічей підтверджено, що декілька викладачів кафедри, зокрема Кізима В.Л., Біланюк О.П. та інші є
директорами (співробітниками) туристичних операторів та агенств та забезпечують практичну складову навчання
безпосередньо в аудиторії, адже використовують конкретні практичні кейси на своїх заняттях. Також, їх
рекомендації як роботодавців враховуються при оновлені певних освітніх компонентів

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

Під час зустрічі з роботодавцями з’ясовано, що вони залучені до практичної підготовки магістрантів здебільшого під
час проходження ними практики на їх підприємствах. Випадки участі роботодавців в освітньому процесі в
університеті (саме з лекціями чи практичними заняттями) є здебільшого презентаціями можливостей студентів з
проходження закордонних практик або іншого співробітництва з роботодавцями

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

Професійний розвиток викладачів є однією з політик Львівського національного університету імені Івана Франка, це
питання врегульоване “Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників” https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf Під час зустрічі з
викладачами та адміністративним персоналом підтверджено, що викладачі знають, мають доступ та беруть участь у
дистанційних (під час карантину) курсах з підвищення кваліфікації організованих університетом (у 2019-2020 рр.
це: Романів П.В., Бордун О. Ю., Мандюк Н.Л., Монастирський В.Р.) За інформацією Центру забезпечення якості
освіти цього семестру на різні курси записалися понад 500 викладачів університету. Тематика курсів, що
пропонується здебільшого направлена на teaching excellence, нові технології викладання та додатково під час
пандемії на використання електронних платформ для організації дистанційного навчання. Окрема увага
приділяється підвищенню рівня володіння англійською (та іншими) мовою викладачами та співробітниками
університету і комп’ютерній грамотності

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет використовує як матеріальні, так і моральні важелі розвитку викладацької майстерності. Найвищою
університетською відзнакою є Медаль Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf , яку можуть отримувати науково-педагогічні працівники та
співробітники університету за особливі заслуги перед ЛНУ. За особливі заслуги штатні професори університету
отримують звання “Заслужений професор ЛНУ” https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf В університеті створено Мотиваційний фонд
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https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf який передбачає зокрема участь факультетів
у розподілі преміювання на підставі певних KPI. Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів
університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf встановлює
розміри преміювання за конкретні наукові результати, зокрема 10 тис грн за захист докторської дисертації, така ж
сума для наукового консультанта, 5 тис грн за захист кандидатської дисертації чи публікацію монографії, 4 тис грн
за публікацію статті з імпакт-фактором, 3 тис грн керівнику переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад та
конкурсів наукових робіт тощо. Викладачі на зустрічі підтвердили, що знають про мотиваційний фонд та отримують
матеріальне заохочення за свої наукові досягнення. Зокрема отримання зазначених премій підтвердили викладачі,
які забезпечують викладання на ОП “Міжнародний туризм Марта Мальська (за реалізацію міжнародних проектів),
Павло Романів, Наталія Паньків (за наукові результати), Ірина Пурська (за призові місця студентів у всеукраїнських
олімпіадах) та ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

- на кафедрі туризму та в університеті в цілому побудована система, що стимулює та мотивує викладачів до розвитку
своєї викладацької майстерності та участі у наукових дослідженнях та інших освітніх і наукових активностях; -
система конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП дієва та результативна; - до викладання на ОП
“Міжнародний туризм” залучені викладачі, що постійно актуалізують свої знання та мають наукові результати саме
за тематикою освітніх компонентів, що вони забезпечують

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

Експертна група вважає слабкою (такою, що потребує вдосконалення) стороною відсутність у гаранта освітньої
програми механізму впливу на відбір викладачів, які будуть забезпечувати освітні компоненти, що входять до
складу ОП. Експертна група рекомендує: - забезпечити освітні компоненти “Моніторинг світового ринку
туристичних послуг” та “Економіка міжнародного туризму” викладачами, що мають наукову активність саме з
тематики дисциплін та постійно актуалізують зміст ОК. - передбачити участь гаранта освітньої програми у
конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

На кафедрі туризму ЛНУ створена система з постійного професійного розвитку викладачів та актуалізації освітніх
компонентів, що вони забезпечують. Загальна політика Університету щодо заохочення науково-педагогічних кадрів
орієнтована на конкретні KPI та сприяє активній науковій діяльності НПП, інтернаціоналізації освітнього процесу
тощо. Університет запровадив дієву та прозору процедуру добору викладачів та забезпечує підвищення їх
кваліфікації як за допомогою власної Програми, так і стимулюючи викладачів до участі у міжнародних проєктах та
наукових дослідженнях. Все це обумовлює відповідність ОП «Міжнародний туризм» рівню В за критерієм 6

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.

Експертами було виявлено що фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення
достатнє для реалізації цілей ОП програми та програмних результатів навчання, а саме: є 5 кабінетів з
комп’ютерним оснащенням: Навчальна лабораторія «Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування»
(24 комп.), Комп’ютерний клас (25 комп.), Навчальна лабораторія «Туристична агенція» (5 комп. ) Центр
Інформаційних технологій, Комп’ютерний клас (39 комп.) (відеоматеріали – https://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/, https://www.youtube.com/watch?v=t-PfwMmT6r4). Для потреб
студентів діє 6 гуртожитків, що забезпечує більше 70 % від потреби, проте не може забезпечити усіх хто потребує
місцем у гуртожитку. Бібліотечний фонд ЛНУ ім. І.Франка потужний, постійно оновлюється і представлений не
тільки паперовими інформаційними ресурсами, але й налічує електронні інформаційні ресурси, доступ до яких
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надається через систему електронної бібліотеки та репозиторію університету (Положення про наукову бібліотеку –
http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/images/Normat-dokum/1_5_1_Vnytr-dok/1_polog-pro-bib+.pdf)

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.

здобувачі вищої освіти мають право на безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами, що було підтверджено під час спілкування зі здобувачами освіти та
НПП. Зокрема функціонує електронна бібліотека факультету (https://geography.lnu.edu.ua/academics/library/online),
та електронний каталог (http://95.164.172.68:2080/lvnuif-w/) Також було зазначено що на території університету
наявні зони вільного доступу до мережі Wі-Fі. Для студентів діє кабінет «Студентський простір», де студенти мають
можливість навчатися та організовувати студентську активність

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.

Навчальні приміщення відповідають чинним будівельним та санітарним нормам, а також вимогам правил
пожежної безпеки й охорони праці що регулюються Положенням (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). В університеті працює Психологічний центр, що
допомагає першокурсникам проходити первинну адаптацію та до котрого має можливість звернутись будь-який
здобувач вищої освіти і представники НПП (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-
units/psychological-service/). Також під час експертизи було виявлено що ВНЗ регулярно проводить заходи задля
забезпечення психологічного здоров'я НПП та студентів.

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

Під час спілкування з представниками вищої освіти було зазначено, що вони задоволені наданням освітньої,
організаційної, консультативної та соціальної підтримки в ЛНУ ім. І.Франка. В ВНЗ функціонує студентський відділ
(https://studviddil.lnu.edu.ua/). Було зазначено, що даний відділ співпрацює з органами студентського
самоврядування, профспілковою організацією студентів та студентськими організаціями Університету. Окрім
іншого, значну підтримку здійснює деканат та представники адміністрації (завідувач кафедри, декан та його
заступники), що було підтверджено на зустрічі зі здобувачами вищої освіти. Крім основних, діють також додаткові
комунікаційні канали: сторінки в соц. мережах, платформи спільної роботи такі як Microsoft Teams, Google
Classroom, Zoom тощо.

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

Деякі корпуси обладнані відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006
«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». Для доступу до
аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. Під час експертизи було зазначено, що
забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Під час інтерв'ю зі здобувачами освіти було виявлено, що на данній
ОП ще не здобували освіту особи з особливими освітніми потребами. Оскільки багато корпусів ЛНУ ім Івана Франка
є національними пам’ятками, встановлення додаткових ліфтів для осіб з обмеженими можливостями є
проблематичним

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.

У ЗВО працює відділ, що допомагає першокурсникам проходити первинну адаптацію та до якого має можливість
звернутись будь-який здобувач вищої освіти. Окрім іншого при спілкуванні з представниками самоврядування та
безпосередньо зі здобувачами вищої освіти було виявлено, що у ЗВО був сформований сприятливий морально-
психологічний клімат та випадків цькування (булінгу) і дискримінації не було, тим не менш, здобувачі освіти не
знають механізми врегулювання конфліктів та не можуть спиратись на документи і положення. Окрім іношого,
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здобувачі зазначили, що вони не знають саме офіційні механізми попередження буллінгу, саме через те, що
необхідності в ций інормації не було (інформація знаходиться в відкритому доступу на офіційному сайті
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethicscomission.pdf) Під час роботи експертної групи було
виявлено що у ЛНУ ім. І.Франка існує політика та процедури врегулювання та вирішення конфліктних ситуацій
визначені в Статуті, окрім іншого, при Вченій раді Університету діє Комісія з питань етики та професійної
діяльності. Є розроблене «Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського
національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf). Крім іншого в ЛНУ ім. І.Франка є Антикорупційна програма (https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

- фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення є достатніми для реалізації цілей
ОП та програмних результатів навчання; комп'ютерні аудиторії оснащені актуальними технологіями, є вільні зони з
доступом Wi-Fi, є аудиторний фонд, яким вільно можуть скористатися здобувачі вищої освіти; - надання освітньої,
організаційної, консультативної та соціальної підтримки в ЛНУ ім. І.Франка здійснюється за запевненням
здобувачів вищої освіти та НПП забезпечується в повній мірі, в тому числі і за рахунок мережі веб-ресурсів, що
постійно актуалізуються; - в університеті працює Психологічний центр, що допомагає як НПП, так і здобувачам
освіти, в тому числі і під час дистанційного процесу освіти.

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

- відсутнє достатнє інформування здобувачів вищої освіти, щодо механізму вирішення конфліктних ситуацій –
булінгу, дискримінації тощо. На даний момент акредитаційної експертизи конфліктів такого характеру на ОП не
було, під час інтерв'ю студенти зазначили, що в випадку конфлікту скоріш за все звернуться до студентського
самоврядування або до НПП. Рекомендується організовувати заходи для інформування здобувачів освіти та НПП?
про наявні Положення; - недостатній житловий фонд для здобувачів вищої освіти на ОП; - рекомендується
передбачити у стратегічному плані розвитку інфраструктури саме створення інклюзивного простору.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

На ОП “Міжнародний туризм” має комп'ютерні аудиторії оснащені актуальними технологіями, навчальну
лабораторія «Туристична агенція» (5 комп.), Центр Інформаційних технологій, Комп’ютерний клас (39 комп.).
Функціонує ціла мережа веб-сервісів, що актуалізується та регулярно поповнюється новими матеріалами. При
Вченій раді Університету діє Комісія з питань етики та професійної діяльності. Бібліотечний фонд ЛНУ ім. І.Франка
потужний, постійно оновлюється і представлений не тільки паперовими інформаційними ресурсами, але й налічує
електронні інформаційні ресурси. Освітнє середовище є безпечним та доступним для всіх учасників освітнього
процесу. Оскільки багато корпусів ЛНУ ім Івана Франка є національними пам’ятками, встановлення додаткових
ліфтів для осіб з обмеженими можливостями проблематично, тим не менш рекомендується передбачити у
стратегічному плані розвитку інфраструктури саме створення інклюзивного простору. Звертаючи увагу на все
вищесказане, критерій 7 на ОП “Міжнародний туризм” відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Загальна політика та процедури університету щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм регулюється Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І.
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та Методичними
рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття програм
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf ). Структурою, що регулює питання
моніторингу та періодичного оновлення ОП є Центр забезпечення якості освіти (https://education-
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quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/). Підтверджено, що ОП «Міжнародний туризм» була
затверджена вченою радою ЗВО 29.05.2019 р. (протокол №68), введена в дію з 1.09.2019 р. Інтерв’ювання фокус-
груп (гарант ОП, роботодавці, викладацький склад, представники окремих підрозділів) дозволяє констатувати, що
ОП розроблялась групою забезпечення на чолі з гарантом, розглядалась та затверджувалась Вченою радою
університету, попередньо узгодивши окремі аспекти з представниками роботодавців та Центром забезпечення
якості освіти. У 2020 році у зв’язку із загальноуніверситетською політикою щодо змін у формуванні переліку
вибіркових дисциплін, ОП отримала незначне оновлення (затверджена вченою радою 3.07.2020 р. (протокол №86),
введена в дію з 1.09.2020 р. В цілому процедура оновлення освітніх програм в ЛНУ ім. Івана Франка функціонує,
проте оновлення ОП «Міжнародний туризм», що відбулось у 2020 році не повною мірою дотримувалось
затвердженої у університеті процедури.

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.

Під час експертизи було встановлено, що на ОП “Міжнародний туризм” здобувачі мають можливість вносити свої
пропозиції та скарги через анкетування, що проводяться двічі на семестр. Проте, досвіду внесення пропозицій від
здобувачів вищої освіти на засіданні кафедри ще не було. Варто також зазначити, що програма існує лише рік і в
умовах дистанційного навчання, масштабні перегляди ОП не проводились; зміни відбулись лише в частині
варіативних дисциплін щодо доповнення їх загальноуніверситетським вибором (додавання дисципліни вільного
вибору із загального пулу ВНЗ, що можна вважати як вимушену зміну в зв'язку з загальноуніверситетською
політикою). Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та
закриття програм» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf) і враховуючи
терміни функціонування ОП, підстав для значного перегляду ОП не було. Проте при інтерв'ю з НПП було зазначено,
що в планах активно залучати студентів до оновлення ОПП

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

Експертна група переконалась в дієвості зв’язків кафедри туризму ЛНУ та відповідно групи забезпечення ОП
«Міжнародний туризм» з роботодавцями, представниками органів регіональної влади та місцевого самоврядування,
громадськими об’єднаннями тощо. Як зазначено в аналізі критерію № 1 під час співробітництва роботодавці
висловлювали свої рекомендації, що були враховані при проектуванні ОП. Оскільки програма існує лише рік та не
мала змістовного оновлення (за виключенням додання вибору з загально університетського каталогу дисциплін) ЕГ
не змогла встановити їх залучення саме до оновлення ОП, але переконалась в готовності роботодавців брати участь у
цьому процесі.

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

Експертами було виявлено, що в ЛНУ ім. І. Франка функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка. Окрім іншого, кожен рік відділ працевлаштування проводить
моніторинг працевлаштування студентів. Також під час експертизи, кожного року проходить анкетування
випускників (https://geography.lnu.edu.ua/anketa-dlia-vypusknykiv).

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

Під час експертизи було виявлено що в ЛНУ ім. І.Франка на даний момент діє Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості у ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf), що регулює здійснення моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності,
який забезпечує вчасне реагування на необхідність змін в ОП на рівні ЗВО. На даний момент основним
інструментом виявлення недоліків є анкетування, що проводиться двічі у семестр, та аналізується відділом
забезпечення якості вищої освіти. Тим не менш, варто зазначити що дана ОПП існує лише 1,5 роки, тож, на даний
момент під час інтерв'ю з НПП всі пропозиції та побажання стейкхолдерів акумулюються та будуть враховані при
оновленні ОПП

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

Акредитація є первинною, тож на даний час були враховані лише недоліки з реалізації ОП, що були виявлені у ході
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти.

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

За результатами всіх зустрічей Експертна група дійшла висновку, що в ЛНУ ім. І.Франка сформована культура якості
вищої освіти, яка сприяє постійному розвитку освітньо-професійної програми та освітньої діяльності, що
проявляється як в судженнях та підходах ПВС так і здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Втілення політики із забезпечення якості ОП у моделі системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (https://projects.lnu.edu.ua/quaere/). Процедура
забезпечення звітності, контролю та моніторингу показників із забезпечення якості вищої освіти здійснюється в
ієрархічній послідовності, що було підтверджено та деталізовано в процесі інтерв’ювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

- залучення роботодавців та збір їх пропозицій щодо майбутнього вдосконалення ОП; - у ЛНУ ім. І.Франка
розроблена і функціонує система внутрішніх положень, яка чітко регламентує внутрішнє забезпечення якості
освітньо-професійної програми; - існування бази випускників та постійний моніторинг працевлаштування
випускників ЗВО.

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

- здобувачі вищої освіти зазначили, що не були залучені до засідання кафедри щодо змін в ОП, а лише передавали
побажання усно НПП щодо оновлення змісту ОК та через анкетування. Експертна група рекомендує активізувати
залучення студентів до оновлення освітньої програми та формалізувати механізм внесення пропозицій від
здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Під час експертизи було встановлено, що на ОП “Міжнародний туризм” здобувачі мають можливість вносити свої
пропозиції та скарги через анкетування, що проводяться двічі на семестр. Існує «Методичні рекомендацій щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття програм» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Кожен рік відділ працевлаштування проводить моніторинг
працевлаштування студентів. Також під час експертизи, кожного року проходить анкетування випускників, що є
гарною практикою. На даний момент основним інструментом виявлення недоліків є анкетування, що проводиться
двічі у семестр, та аналізується відділом забезпечення якості вищої освіти. Експертна група рекомендує активізувати
залучення студентів до оновлення освітньої програми та формалізувати механізм внесення пропозицій від
здобувачів вищої освіти. Восьмий критерій загалом на ОП “Міжнародний туризм” відповідає рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Зазначено, що права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЛНУ ім. І.Франка, основні внутрішні
нормативно-правові акти, знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО
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(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). На офіційному веб-сайті наведена повна
інформація про ОП, та освітні компоненти (https://geography.lnu.edu.ua/academics/master/international-tourism-
master), є силабуси по кожній дисципліні. Додатково, на офіційному сайті ЛНУ ім. Івана Франка є актуальна
інформація щодо заходів, конференцій, в цілому новин ВНЗ, до якої мають доступ усі зацікавлені. Під час
спілкування зі здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками було виявлено що правила і
процедури є доступними та дотримуються під час реалізації ОП.

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.

Під час зустрічей підтверджено, що з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін, проект ОП
розміщений на сайті факультету за посиланням (https://geography.lnu.edu.ua/academics/master/international-
tourism-master). Окрім іншого, під час інтерв'ю з стейкхолдерами та студентами, було виявлено, що спілкування
відбувається в тому числі через інші комунікаційні канали (месенджери, соц. мережі тощо).

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.

Під час спілкування з стейкхолдерами було виявлено, що інформація щодо освітньо-професійної програми наведена
на офіційному веб-сайті є точною, коректною та зрозумілою для стейкхолдерів. Зазначена інформація в повному
обсязі задовольняє вимогу поінформованості щодо вступу на обрану програму, цілей, очікуваних результатів та
освітніх компонентів (https://geography.lnu.edu.ua/academics/master/international-tourism-master).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

- в ЛНУ ім. І.Франка здійснюється на належному рівні робота щодо забезпечення публічності інформації, пов’язаної
з організацією освітнього процесу; - постійне оновлення веб-сайту ЛНУ ім. І.Франка; - своєчасне оприлюднення на
веб-сайті інформації щодо освітньо-професійної програми; - вся інформація структурована логічно та послідовно; -
наявні додаткові веб-ресурси, що інформують зацікавлених осіб в заходах, новинах, публікаціях тощо.

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

Відсутні

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОПП “Міжнародний туризм” в контексті Критерію 9 відповідає вимогам. В ЛНУ ім. І.Франка розроблено та
затверджено норми та правила, які визначають права, обов'язки всіх учасників освітнього процесу. Інформація про
ОП оприлюднена в повному обсязі та логічно структурована. Всі веб-сервіси оновлюються та актуалізуються
регулярно. Злагоджена мережа веб-сервісів забезпечують прозорість та публічність, що є політикою ВНЗ. Під час
інтерв'ю з здобувачами вищої освіти було зазначено, що всі комунікаційні канали працюють та допомагають в
процесі освітнього процесу. Окрім обов’язкових сервісів є додаткові, що забезпечують максимальну
інформативність. З огляду на сильні сторони, та кращу практику в виді цілої мережі веб-сервісів ОП “Міжнародний
туризм” відповідає рівню А.
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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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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 B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Положення про вільний
вибір.pdf

9ZKRT7FKpPHzxlHqVA/EVgel343ON9gXqdnyTknE
1m8=

Додаток Підтвердж. Стецький.pdf LriGxn63Cw5YYWEyT6HKuiEcoO7EUwg9jslRjfV/m
/4=

Додаток Монастирський Туристична
статистика.pdf

ZH4CdxcKkE7N80icB11BVMgeSdcJ3yVT5C6hS4h40
0I=
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Додаток Посилання.pdf LesHHeHvwUKuH4s0Nf6Ivng/+R9k2SYVkjILqfESS
RE=

Додаток Кількісні та якісні показники
наук. роботи студ..pdf

6pmJwaWWtND9xvA+1Ral56UMpFMcdS26FWZSw
e9Gsiw=

Додаток Перелік баз практики.pdf eM2DQk3nN4iuP9VMJEIVikaZQFaRSaP14JP2Qw5
09UE=

Додаток Підтвердження Шульц.pdf TsWfhUbTV8tfWf/eyz2h2qlzUzY94Iv8xR5ydBIrWrg
=

Додаток Звіт Опитування ОП
Міжнародний туризм (1).pdf

GbwiQg+km1h3lGM5xTP4EA+v/Kq4S9Bksdzk7bdo
w4Q=

***

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

Стойка Андрій Васильович

Члени експертної групи

Охріменко Алла Григорівна

Касенкова Катерина Віталіївна
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