
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 30424 Середня освіта (Інформатика)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 014 Середня освіта

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 30424

Назва ОП Середня освіта (Інформатика)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 014 Середня освіта

Cпеціалізація (за наявності) 014.09 Інформатика

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Кушнір Наталія Олександрівна, Дерус Вікторія Сергіївна, Войтович
Ігор Станіславович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.10.2020 р. – 30.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020-acr-
informatisc.pdf

Програма візиту експертної групи https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Prohrama_vizytu.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальне враження про ОП “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня “магістр” у Львівському
національному університеті імені Івана Франка - позитивне. ОП є актуальною і затребуваною на регіональному
ринку праці. Освітній процес реалізується у повній відповідності до нормативних вимог університету та чинного
законодавства. До реалізації ОП залучено досвідчених науково-педагогічних працівників. Здобувачі освіти
вважають, що ОП дає сучасні, конкурентоспроможні знання. В цілому забезпечується відповідність методів
навчання та контрольних заходів оцінювання, забезпечується дотримання академічної свободи та доброчесності.
Роботодавці підтримують тісний зв’язок із університетом, активно долучаються до проведення наукових семінарів,
готові до активної співпраці із випусковою кафедрою щодо підготовки фахівців за цією ОП, подають конкретні
пропозиції щодо змісту ОП. Забезпечення матеріально-технічними, навчально-методичними, кадровими ресурсами
і освітнє середовище загалом у ЗВО на високому рівні. ОП і діяльність за нею мають деякі недоліки, які є
несуттєвими. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми реалізується на достатньому рівні. Керівництво
Університету постійно стимулює викладачів до професійного вдосконалення і сприяє розвитку їх викладацької
майстерності, відзначає науково-педагогічних працівників преміями, компенсує витрати на публікацію в
зарубіжних виданнях та стажування в зарубіжних ЗВО. Менеджмент університету та гарант відкриті до порад,
побажань, рекомендацій, зауважень, розуміють необхідність вдосконалення ОП і позитивно реагують на побажання
ЕГ.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня “магістр” експертна група відносить
урахування тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
іноземних освітніх програм. Заклад освіти турбується про залучення студентів, стейкхолдерів та самоврядування до
перегляду ОП, проводить зустрічі та опитування для покращення ОП. Внутрішнє забезпечення якості ОП
забезпечується на хорошому рівні, відбувається систематично та у різних напрямках. Заслуговує на увагу досвід
формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка реалізується, зокрема, шляхом використання інформаційної
системи управління освітнім процесом. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу детально і доступно
описує процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, у тому числі за програмами
обміну, та шляхом неформальної та інформальної освіти, організації освітнього процесу та практичної підготовки
здобувачів вищої освіти. Розвинене та активне студентське самоврядування. Експертна група констатує, що
забезпечення реалізації студентоцентрованого підходу та принципів академічної свободи є політикою університету,
що забезпечує можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання, прозорість процедур оцінювання,
доступність і відкритість інформації щодо форм і критеріїв оцінювання, можливість обрання баз практики та
тематики кваліфікаційних (магістерських) робіт. Хочемо відзначити також ефективну систему мотивування НПП у
ЛНУ імені І.Франка (рейтингування, фінансова підтримка академічної мобільності викладачів, преміювання,
нагородження відзнаками університету) та професійного розвитку (курси підвищення кваліфікації, наявність
безкоштовного доступу до наукометричних баз даних). Освітнє середовище в ЛНУ імені І.Франка є безпечним для
життя та здоров’я здобувачів, що навчаються за ОП, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. Створені
умови для можливості навчання особам з особливими потребами. Розвинута інфраструктура ЛНУ імені І.Франка
включає: наявність спортивних залів та майданчиків, буфетів, їдалень, медичних пунктів, комфортних гуртожитків,
наявність наукової бібліотеки та електронного репозитарію; вільний доступ до читального залу, паперових та
електронних фондів; наявність власного освітнього порталу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

При визначенні цілей та програмних результатів навчання недостатньо враховано досвід аналогічних вітчизняних
освітніх програм. З цього приводу експертна група рекомендує при формуванні проєкту ОПП на 2021 рік урахувати
досвід підготовки за аналогічними програмами ЗВО у інших регіонах України. Як виявилось, на освітню програму
вступали переважно випускники інших факультетів та спеціальностей, а для них не було передбачено освітніх
компонентів для вирівнювання знань з фаху. З огляду на це, експертна група пропонує ввести дисципліни, на яких
би можна було забезпечити ознайомлення випускників інших ОП із базовими поняттями, принципами, підходами,
необхідними для подальшого успішного навчання. Попри значну кількість угод про міжнародну партнерську
співпрацю, практика залучення здобувачів даної ОПП до програм обміну в рамках академічної мобільності не
застосовувалась. Рекомендується активніше реалізовувати програми міжнародної академічної мобільності студентів
та викладачів даної ОПП, зокрема з використанням дистанційних форм в умовах карантинних обмежень. Наявний
ряд технічних недоліків у документації, зокрема відсутність вимог щодо обсягу кваліфікаційної (магістерської)
роботи, доцільності включення психолого-педагогічної або методичної складової роботи з огляду на спеціальність. .
Доцільно оновити методичні рекомендації “Основні вимоги до написання та оформлення магістерських,
магістерських і курсових робіт) факультету прикладної математики та інформатики” для цієї ОП. На веб-сторінці
кафедри присвяченій цій ОП практично відсутня інформація щодо вступу, особливостей навчання на цій ОП,
недостатньо представлені результати опитувань здобувачів ОП та НПП щодо важливих аспектів реалізації
освітнього процесу. Рекомендовано регулярно проводити та оприлюднювати результати опитувань з питань
врегулювання конфліктів, виявлення рівня задоволеності студентів цієї ОП. Рекомендуємо також гаранту ОПП та
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завідувачу випускової кафедри звернути увагу на частоту публікацій на офіційному веб-сайті подій, що відбуваються
на кафедрі, пов’язаних із цією ОП.

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.

Цілі ОП, як було з’ясовано в ході аналізу Стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), полягають у забезпеченні студентів
поглибленими теоретичними та практичними знаннями, уміннями та розумінням педагогіки, основ розробки
програмного забезпечення комп’ютерних систем і прикладної інформатики, що, зокрема, орієнтоване на
дослідження й розв’язання складних задач проектування та вивчення інформаційних систем, створення навчальних
курсів для задоволення освітніх потреб у закладах загальної середньої освіти, відповідають місії та стратегії закладу
вищої освіти, зокрема: формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; визначати і
реалізувати освітні та наукові стандарти; забезпечення високої якості освітнього процесу.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
заінтересованих сторін: - здобувачів вищої освіти - колективом кафедри проведено опитування в дистанційному
режимі та здійснено обговорення змісту ОП і пропозиції здобувачів вищої освіти щодо навчальних дисциплін, а
також особливостей організації освітнього процесу на факультеті загалом та на освітній програмі зокрема.
Експертній групі надано витяг з протоколу №2 засідання кафедри програмування від 21.09.2020 р., де вказано, що
існуюча ОП в цілому задовольняє потреби здобувачів вищої освіти; - студентського самоврядування: студентський
уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government/) та профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) також проводять
опитування щодо якості освітнього процесу, вдосконалення ОП, переліку фахових компетентностей серед здобувачів
вищої освіти і доводять його результати викладачам, завідувачу кафедри та обговорюють на Вченій раді факультету.
- роботодавців: при створенні програми були враховані результати щорічних «Днів кар’єри» та зустрічей із
директорами шкіл, вчителями інформатики, представниками ІТ-компаній щодо змісту ОП та навчального плану.
Зокрема експертній групі надано витяг з протоколу №4 засідання кафедри програмування від 30.11.2018 р., де
заслухано пропозиції директора ЗОШ №100 м.Львова Титара А.В. та директора НВК “Ліцей “Сихівський””
Ухніцького І.Я., які подали пропозиції щодо посилення вивчення методики проведення уроків з інформатики та
основ програмування. З цією метою введено дисципліни: “Методика викладання фахових дисциплін”, а курс
“Методи проектування навчальних засобів” доповнено модулем вивчення “Програмування мовою Scratch”;
включено до навчального плану та ОП дисципліни “Алгоритмічні моделі інформатики” та “Об'єктно-орієнтований
аналіз і проектування програмного забезпечення”. - академічної спільноти: при формуванні ОП у межах засідання
кафедри та в подальшому регулярно обговорювалися основні положення ОП на Методичній та Вченій радах
факультету, Вченій раді Університету. У протоколах засідань кафедри програмування (протокол №2 від 21.09.2020
р. та протокол №8 від 24.06.2020 р.) висвітлені побажання науково-педагогічних працівників щодо вдосконалення
ОП шляхом заміни чи додавання нових дисциплін (“Майстерність педагогічної діяльності”, “Інформаційні
технології в освіті”) та удосконалення програм окремих дисциплін (“Педагогічна практика”); - інших стейкхолдерів:
в ролі стейкхолдерів також виступають ІТ компанії SoftServe та «DataArt», які наголошують на доцільності
удосконалення підготовки магістрантів цієї ОП до успішного засвоєння програм для дослідників та розробників
програмного забезпечення комп’ютерних систем. Ці відомості дістали підтвердження в ході співбесід зі всіма
групами згаданих стейкхолдерів.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.
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Цілі освітньої програми та програмні результати навчання на ОП “Середня освіта (Інформатика)” визначаються з
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, зокрема передбачено сформувати в здобувача вищої освіти
відповідні програмні результати навчання, що стосуються методичної складової (ПРН 1, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19),
інформатичної складової (ПРН 2, 3, 7, 9, 16, 18, 20), а також ряд інтегрованих ПРН (4, 5, 8, 11, 14, 21), що дають змогу
забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, як педагогіки,
так і розробки програмного забезпечення комп’ютерних систем . Відповідність цілей та програмних результатів
навчання ОП “Середня освіта (Інформатика)” тенденціям розвитку вимог ринку праці реалізовано практично в усіх
ПРН. ОП побудована таким чином, щоб випускники цієї ОП - вчителі інформатики мали всі необхідні
компетентності підготовки учнів до майбутньої професійної діяльності у сфері ІТ та свідомого вибору професії в цій
галузі. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та
регіональний контекст шляхом вивчення потреб регіону у кваліфікованих фахівцях з інформатики, які б змогли на
якісному рівні забезпечити підготовку учнів до розуміння специфіки сфери ІТ-галузі, закласти в них основи
програмування, розуміння інформаційних процесів та прикладної орієнтації інформатики як науки та шкільного
предмету. Це також вдалося реалізувати завдяки включенню представників роботодавців до усіх етапів розроблення
ОП, налагодження співпраці з закладами освіти, такими як Львівський фізико-математичний ліцей, ЗОШ № 100 м.
Львова, НВК «Школа-гімназія «Сихівська»», що було підтверджено в ході спілкування з представниками названих
закладів освіти. У спілкуванні з викладацьким складом підтверджено врахування досвіду іноземних закладів вищої
освіти, в яких проводять підготовку здобувачів за такою ж чи спорідненою ОНП: - досвід підготовки магістрів
кафедрою математики у Стокгольмському університеті: систематична робота студента над магістерським проєктом;
- досвід підготовки магістрів кафедрою статистики у Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт на Одері,
Німеччина: отримання подвійного диплому.

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.

Державний стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю відсутній. На думку експертної групи, ОП “Середня
освіта (Інформатика)” дає можливість здобувачам вищої освіти досягти визначених програмних результатів
навчання, що зокрема підтверджується аналізом ОП, де ПРН відповідають дескрипторам НРК: Знання - ПРН 10, 11,
17; Уміння- ПРН 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 18; Комунікація- ПРН 5, 8, 12; Автономія та відповідальність - ПРН 4, 6, 7, 13,
19, 20,21. Таким чином, ОП “Середня освіта (Інформатика)” забезпечує досягнення здобувачами другого освітнього
рівня вищої освіти результатів навчання відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня “магістр” відповідають місії та
стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка. Програмні результати навчання визначаються
з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також
досвіду іноземних освітніх програм. Освітня програма “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня
“магістр” дає можливість досягти визначених програмних результатів навчання.

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

При визначенні цілей та програмних результатів навчання недостатньо враховано досвід аналогічних вітчизняних
освітніх програм.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ було встановлено, що цілі ОП “Середня освіта (Інформатика)” Львівського національного університету імені
Івана Франка є чіткі та пов’язані з метою та стратегією ЛНУ. Проектування ОП відбувалося у постійній комунікації із
представниками закладів освіти та ІТ-компаній. В університеті існують механізми залучення студентського
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самоврядування до внесення змін до освітніх програм. При визначенні цілей ОП було враховано тенденції розвитку
ринку праці, його потреби у вчителях інформатики. Аналіз ОП дозволив ЕГ зробити висновок, що наявний недолік
не впливає в цілому на досягнення програмних результатів за ОП та досягнення мети ОП, оскільки раніше на цій
кафедрі здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю "Інформатика*", що передбачала присвоєння
кваліфікації "вчитель інформатики".

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг освітньої програми “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня “магістр” складає 90
кредитів ECTS для денної та заочної форм навчання. Розподіл кредитів здійснено порівну (по 30 кредитів ECTS) між
трьома семестрами. Обсяг окремих освітніх компонентів не менше 3 кредитів ECTS, що повністю відповідає чинному
законодавству.

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.

В ході роботи експертної групи проаналізовано зміст ОП “Середня освіта (Інформатика)” 2019 р. та 2020 р.,
навчальні плани денної та заочної форм навчання і встановлено: - за структурою та змістом ОП різних років
відповідають діючим вимогам та внутрішнім документам ЛНУ імені Івана Франка; - освітні компоненти, включені
до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему, відображену в структурно-логічній схемі; -
освітні компоненти ОП в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання як за
педагогічним, так і за інформатичним напрямками збалансовано і пропорційно.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка,
спеціальності: 014 Середня освіта, предметній спеціальності 014.09 - Середня освіта (Інформатика) за всіма
розділами: профілем ОП, метою підготовки майбутніх учителів інформатики та характеристикою ОП, придатністю
випускників до працевлаштування в закладах освіти на посаді вчителя інформатики та подальшого навчання за
третім освітньо-науковим рівнем, студентоцентрованим викладанням, навчанням через педагогічну та виробничу
практики, оцінюванням у вигляді заліків, іспитів, захистів курсової та кваліфікаційної роботи, програмними
компетентностями та результатами навчання, що відображають сферу професійних обов’язків учителя
інформатики, кадровим та матеріально-технічним і інформаційним забезпеченням реалізації програми та
можливостями реалізації прав здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників на академічну
мобільність; переліком компонент освітньо-професійної програми та їх логічною послідовністю, що дає змогу якісно
сформувати програмні результати навчання; формою атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “магістр”
у вигляді захисту кваліфікаційної роботи педагогічної чи інженерної (з включенням елементів методики навчання
інформатики) тематики; матриця відповідності загальних і фахових компетентностей компонентам освітньої
програми та матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентам освітньої
програми дають змогу здобувачам вищої освіти зрозуміти важливість та необхідність вивчення кожного освітнього
компонента.

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

Відповідно до структури ОП “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня (розділ 2. Перелік компонент
освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність), передбачена можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії для забезпечення можливості здобувачам вищої освіти поглибити професійні
знання у межах ОП та сформувати необхідні вміння шляхом обрання вибіркових дисциплін. Їх кількість в кредитах
відповідає вимогам чинного законодавства (24 кредити ECTS- 26,7 %). Нормативно процедура вибору здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін визначена у “Положенні про порядок забезпечення вільного вибору
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf). Для формування індивідуальної освітньої траєкторії використовується
індивідуальний навчальний план студента (продемонстрований під час відеозустрічі керівником відділу по роботі з
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ЄДЕБО п.Ольгою Тибор), який ведеться в автоматизованій системі управління університетом і де наявна база
вибіркових дисциплін, з якої здобувачі вищої освіти здійснюють їх вибір на кожен семестр. Таким чином, експертна
група констатує наявність чіткого і зрозумілого для учасників освітнього процесу механізму вільного вибору
дисциплін та можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОП “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня
реалізується на основі “Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка” (п.4.7)
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та “Положення про проведення
практик студентів ЛНУ імені Івана Франка” (https://cutt.ly/xgOTJ4q) і спрямована на набуття та закріплення
здобувачами вищої освіти ряду загальних (ЗК 1, 2, 3, 6, 7, 8) і фахових (ФК 1, 2, 8, 9, 11) компетентностей та
програмних результатів навчання (ПРН 1, 4, 6, 10, 12, 15, 19). У навчальному плані та ОП відведено 6 кредитів на
педагогічну та 6 кредитів на виробничу (переддипломну) практику, що загалом складає 13% загального обсягу
навантаження і відповідає внутрішнім нормативним вимогам, що обсяг практичної підготовки повинен бути не
менше 9 кредитів (п. 4.7 “Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ імені Івана Франка” ). Практичну
підготовку здобувачі освіти проходять на базах практики Університету (як слідує з наказу, з яким ознайомлена
експертна група): Природничий коледж Львівського національного університету імені І.Франка, Ліцей “Сихівський”
(м. Львів), Львівський державний коледж харчової промисловості, з якими ЗВО укладає договори про проведення
практик на терміни реалізації ОП (договори з базами практик надані експертній групі для ознайомлення).
Проаналізовано програми (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KpdjZH2jiwy5QMhqYsoydYAKUpADj3ze)
виробничої (переддипломної) (мета: отримання умінь та навичок ведення наукової роботи, отримання методичних
знань з організації та ведення педагогічної діяльності за темою магістерської роботи) та педагогічної практик (мета:
педагогічна практика студентів магістратури проводиться за умов залучення їх безпосередньо до вчительської,
організаційно-методичної, виховної та науково-дослідної роботи у середніх загальноосвітніх та спеціалізованих
навчальних закладах для закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і
удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-
педагогічної діяльності), які містять мету та завдання практики, перелік загальних та фахових компетентностей,
рекомендовану літературу для оформлення звітної документації, форму підсумкового контролю успішності
навчання (диференційований залік) та шкалу оцінювання. Побажання здобувачів вищої освіти враховуються при
виборі баз практики, завдання на практику узгоджуються із загальними та фаховими компетентностями і
програмними результатами навчання (як у програмах практик, так і в самій ОП). Інтерв'ювання здобувачів вищої
освіти, кафедральних керівників практики, керівників баз практики засвідчили задоволеність ходом проведення та
результатами практик, що також підтверджено результатами опитування (https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Serednia-osvita.-Informatyka-opytuvannia_studentiv.pdf).

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

У змісті ОП “Середня освіта (Інформатика)” другого освітнього рівня закладено можливість набуття соціальних
навичок здобувачами вищої освіти: здатність навчатися та проводити наукові дослідження протягом усього життя;
вміння залагоджувати конфліктні ситуації; адаптованості до освітнього середовища; створення умов для студентів з
особливими потребами; уміння працювати в команді, здатність особистості брати на себе відповідальність,
працювати в критичних умовах, управляти своїм часом комунікація та комунікабельність. Як засвідчили аналіз ОП
(студентсько центроване навчання, самонавчання, проблемно орієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід)
та результати проведених зустрічей, соціальні навички здобувачів вищої освіти формуються в ході реалізації ОП на
достатньому рівні.

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

Професійний стандарт відсутній

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

Обсяг навчального навантаження за окремими освітніми компонентами у кредитах, раціонально розподілений за
видами аудиторної роботи і є достатнім для досягнення цілей і програмних результатів навчання. За результатами
аналізу навчального плану, опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників з’ясовано, що
запланований обсяг освітніх компонентів та практик рівномірно розподілений упродовж терміну навчання, тому
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тижневе аудиторне навантаження за ОП становить не більше 18 годин, що відповідає допустимим нормам.
Тижневий розподіл аудиторних занять для кожної дисципліни також відповідає принципам раціонального
розподілу та використання часу і знаходиться в межах від 0:4 та 0:2 (для освітніх компонентів, де передбачені лише
практичні заняття) до 2:2 та 2:3. Обсяг самостійної роботи студентів знаходиться в околі ⅔ від загальної кількості
запланованих годин. Як засвідчили результати опитування здобувачів вищої освіти такий розподіл навчального
навантаження їх цілком задовольняє і у них залишається достатньо часу для саморозвитку.

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.

За дуальною формою підготовка не здійснюється

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Загальний обсяг реалізації ОП “Середня освіта (Інформатика)” та окремих освітніх компонентів реалістично
відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів
навчання і відповідає нормативним вимогам 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. Структура освітньої програми передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через вибір здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін у обсязі 26,7% Освітня програма та навчальний план передбачають грунтовну практичну підготовку
здобувачів вищої освіти -15 кредитів (разом із науковим семінаром) та ще 9 кредитів на підготовку магістерської
роботи.

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

При формуванні навчального плану ОП “Середня освіта (Інформатика)” не враховано, що не всі вступники мають
базову освіту за такою ж чи спорідненою ОП і, відповідно, не передбачено освітніх компонентів для вирівнювання
вступників з інших ОП. З огляду на це, експертна група пропонує ввести дисципліни, на яких би можна було
забезпечити ознайомлення випускників інших ОП із базовими поняттями, принципами, підходами, необхідними
для подальшого успішного навчання.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

З огляду на значну перевагу сильних сторін та можливості усунення недоліків, зокрема за рахунок вибіркових
дисциплін, експертна група вважає, що за Критерієм 2 освітня програма в цілому відповідає рівню В.

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

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою “Середня освіта (Інформатика)” з додатками оприлюднені
на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/, вони є
чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень.

Сторінка 8



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

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка враховують специфіку прийому на
навчання за ОП. Процедура вступу на ОП відбувається згідно затверджених правил прийому на навчання за
освітньою програмою “Середня освіта (Інформатика)” з додатками (у додатку 4 (С.17) наведені відомості щодо
передумов вступу на цю ОП, перелік вступних випробувань та терміни навчання), що оприлюднені на офіційному
веб-сайті закладу вищої освіти, вони є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. У правилах
прийому (розділи 2, 3) до Львівського національного університету імені Івана Франка містяться вимоги до вступника
щодо рівня освіти, наявності необхідних документів, що підтверджують цей рівень та особливості конкурсного
відбору на ОП другого освітнього рівня (розділ 7, п.5, 8.4). Програми фахових вступних випробувань розміщені на
офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-
entrance-examinations/ami/ та вступного іспиту з іноземної мови (https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-
students/programs-of-entrance-examinations/), що містить лексичний матеріал фахового спрямування відповідно до
змісту робочої і навчальної програм викладання дисципліни Іноземна мова професійного спрямування»
(англійська, німецька, французька та іспанська мови) за напрямами підготовки на факультеті прикладної
математики та інформатики: Computing Basics, Computer Software, Computer Hardware, Object-Oriented Programming,
Cybercrime, Polynomial Equations, Matrix Algebra. Додаткові вступні випробування не передбачені.

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.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка створені належні умови для академічної мобільності
здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників. Визначення результатів навчання, здобутих в інших
ЗВО регулюється: Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), Положенням про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). Університет визнає еквівалентними
та перезараховує результати навчання, що здобуті учасниками освітнього процесу в інших закладах вищої освіти, на
основі Угоди про навчання або про практику/стажування згідно розділу 3 згаданого вище Положення. Випадків
застосування правил визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, на цій ОП не було. Проте, у ході
зустрічі зі здобувачами вищої освіти, експертна група, пересвідчилась про їх обізнаність щодо питання академічної
мобільності - можливості вивчення ОК в інших ЗВО України та за кордоном. Нормативно-правове забезпечення
цього процесу, за необхідності, дає змогу задовольнити це право здобувачів вищої освіти повною мірою. В
Львівському національному університеті імені Івана Франка діє відділ міжнародних зв’язків
(https://international.lnu.edu.ua/), який займається забезпеченням ефективної міжнародної діяльності університету
та сприяє реалізації академічної мобільності. На сайті відділу міжнародних зв’язків ЛНУ імені Івана Франка
представлено актуальну інформацію щодо можливостей участі у програмах академічної мобільності Erasmus+.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Порядком визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Згідно з п.2.4 цього
Порядку, ЛНУ імені Івана Франка може визнати результати навчання у неформальній освіті та інформальній освіті в
обсязі не більше 10 % від загального обсягу освітньої програми, що здобувається, для магістрів це складає не більше
4,5 кредитів за навчальний рік (у ІІ та ІІІ семестрах). Алгоритм визнання відображений у п.2.5-2.15 згаданого
Порядку та передбачає: - звернення здобувача ВО із заявою до ректора (до якої додаються сертифікати, свідоцтва); -
створення факультетської комісії з визнання результатів (до якої входить гарант ОП та НПП, які викладають
дисципліни, що пропонуються до перезарахування); - визначення форми та строків проведення атестації згідно
діючому навчальному плану та передбаченій в ньому формі контролю; - визнання результатів навчання через
проведення іспиту, заліку чи захисту письмової роботи, формування протоколу, в якому міститься висновок про
результат зарахування відповідної дисципліни у наступному семестрі з внесенням позитивного результату до
навчальної картки здобувача. Як слідує зі звіту про самооцінювання та результатів опитування здобувачів вищої
освіти таких випадків на даній ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.
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Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять жодних дискримінаційних положень,
щорічно оновлюються та розміщені у вільному доступі на сайті університету. В Львівському національному
університеті імені Івана Франка розроблено і підтримується впровадження академічної мобільності, що
координується відділом міжнародних зв'язків. Визначені правила визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, у тому числі за програмами обміну, та шляхом неформальної та інформальної освіти.
Нормативно-правове забезпечення цього процесу, за необхідності, дозволяє задовольнити це право здобувачів
вищої освіти повною мірою.

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

Попри значну кількість угод про міжнародну партнерську співпрацю, практика залучення здобувачів даної ОПП до
програм обміну в рамках академічної мобільності не застосовувалась. Також не практикували на цій ОП визнання
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти. Рекомендується активніше
впроваджувати саме на цій ОП політику щодо визнання результатів неформальної та інформальної освіти та
реалізовувати програми міжнародної академічної мобільності студентів даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Частина підкритеріїв Критерію 3 реалізовано на високому рівні, однак підкритерії 3 та 4 потребують активізації
роботи закладу. Враховуючи те, що у ЛНУ імені І.Франка наявна велика кількість угод про міжнародну партнерську
співпрацю, практика залучення студентів даної ОП до програм обміну в рамках академічної мобільності не
застосовувалась, тому що ОП Середня освіта (Інформатика)» за другим (магістерським) рівнем навчання
започаткована у 2019 році, та реалізовувалась, переважно, в умовах карантинного режиму і на заочній формі, і цей
недолік можна вважати не суттєвим. Також здобувачі вищої освіти підтвердили наявність у них сертифікатів
здобутих в ході неформальної освіти, проте для їх перезарахування вони не звертались у деканат, оскільки їх
тематика напряму не відповідає змісту освітніх компонентів.

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.

Аналіз відомостей про самооцінювання, силабусів, зустрічей із здобувачами вищої освіти та викладачами засвідчив,
що на даній ОП використовуються форми і методи навчання, визначені у Положенні про організацію освітнього
процесу (https://cutt.ly/XgGz2FZ). Форми і методи навчання наведені у таблиці 3 відомостей про самооцінювання,
відповідають цілям ОП та дозволяють досягти ПРН. На даний ОП використовуються як традиційні, так і інноваційні
методи навчання (колаборативне та проєктно орієнтоване навчання, рецензування роботи іншого студента,
презентація результатів власного дослідження, робота в малих групах, дискусія, аналітичний аналіз результатів
тощо). Під час інтерв'ювання фокус-груп та аналізу нормативної бази університету було встановлено факт
використання платформи управління навчальним контентом Moodle, зокрема для організації самостійної роботи
студентів. Форми і методи самостійної роботи студентів, унормування співвідношення обсягу аудиторного часу та
самостійної роботи описані у пункті 4.6 Положення про організацію освітнього процесу. Можливість побудови
індивідуальної траєкторії навчання реалізується через створення можливостей для студентів, у тому числі вільного
вибору навчальних дисциплін, визначеного відповідним Положенням (https://cutt.ly/UgGz3kV). На зустрічі з
магістрантами даної ОП Наталія Кічук та Світлана Корольчук підтвердили, що мали можливість ознайомитися із
силабусами дисциплін вільного вибору, отримати консультації викладачів перед тим, як здійснювати вибір,
реалізований через заповнення відповідної форми онлайн. З метою забезпечення студентоцентрованого підходу під
час карантину було змінено форми та засоби взаємодії зі студентами (ZOOM, MS Teams, Skype, Moodle, Google Drive),
прийнято кілька нормативних документів (Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної
сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/cgGz8Y3). Про системний підхід ЗВО до даного питання свідчить
розроблена система індикаторів студентоцентрованого навчання і заходів для їх досягнення (таблиця 3.3
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, сторінка 15 https://cutt.ly/VgGz4zU). Одним із
елементів реалізації академічної свободи та студентоцентрованого підходу є можливість студентів виконувати ІНДЗ,
обирати базу практики, впливати на вибір теми кваліфікаційної роботи. Так, магістрантка ІІ курсу Світлана
Корольчук зазначила, що мала ідею для кваліфікаційної роботи ще на початку навчання, яка за підтримки
викладачів дістала розвитку та практичного застосування у ЛНУ, була апробована у вигляді доповіді на студентській
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конференції та надрукованих тез. Академічна свобода викладачів реалізується у можливості розробки авторських
навчальних програм, виборі тематики і місця проходження стажування або підвищення кваліфікації, обранні форм і
методів навчання з урахуванням досягнення цілей ОП та ПРН.

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

У процесі опитування здобувачів вищої освіти було встановлено, що магістранти своєчасно отримували доступ до
інформації щодо освітніх компонент (цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання), а також до силабусів, опублікованих у відкритому доступі
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KpdjZH2jiwy5QMhqYsoydYAKUpADj3ze). У доступному і зрозумілому
вигляді здобувачам вищої освіти надавалася інформація на першій парі, настановчій конференції з практики та у
електронному вигляді щодо опису дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання, термінів і видів
проведення контрольних заходів, завдань для самостійного виконання, рекомендованої літератури, необхідного
програмного забезпечення, електронних ресурсів (зокрема на платформі Moodle) та іншої інформацію стосовно
дисципліни. Порядок і критерії оцінювання означені у пункті 7 Положення про організацію освітнього процесу та у
Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf ).

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

У процесі спілкування з фокус-групами (здобувачами, викладачами, гарантом ОП), аналізу відомостей про
самооцінювання, тематики магістерських робіт здобувачів, встановлено, що поєднання навчання та досліджень
відбувається під час підготовки курсової, кваліфікаційної магістерської роботи, участі здобувачів у наукових
конференціях, елементів дослідницької діяльності під час навчальних занять. Так, наприклад, у Світлани Ковальчук,
здобувача даної ОП опубліковані тези “Контроль якостi в системi електронного документообiгу унiверситету” на
Міжнародній студентській науковій конференції з прикладної математики та комп’ютерних наук. Обрана тема
сприяє більш глибокому опануванню питань електронного документообігу та співвідноситься з вибірковим модулем
шкільного курсу інформатики для 11 класу рівня Стандарт “Основи електронного документообігу”. Важливим
освітнім компонентом для формування наукового світогляду та дослідницької компетентності є дисципліна
“Методологія наукового дослідження”. Також, здобувачі вищої освіти можуть брати участь у студентських
олімпіадах з програмування, конкурсах, проведення яких унормовано відповідними положеннями: про порядок
організації та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_stud_olimpiada.pdf), про порядок організації та проведення Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf), а також, про
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).

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

Спілкування з викладачами та роботодавцями підтвердило, що зміст освітніх компонентів постійно обговорюється
на спільних зустрічах. Нами встановлено факти регулярного оновлення змісту освіти та методів навчання
викладачами, що працюють на даній ОП. Основу змін становлять нові наукові досягнення і сучасні практики в галузі
інформаційних технологій, методики навчання інформатики, отримані зокрема у результаті стажування та
підвищення викладачів. Так, Орест Білий, учитель інформатики середньої загальноосвітньої школи № 100, м. Львів
зауважив на важливість методичної та педагогічної складової у процесі фахової підготовки майбутніх учителів
інформатики, що знайшло відображення у ОП 2020 року. В курсі “Інформаційні технології в освіті” (доц.Ярошко С.
А.) використано результати підвищення кваліфікації, а саме стажування в Інституті ПО та ДП ЛНУ імені Івана
Франка та курсу «Інформаційні технології в освіті». Вибірковий курс “Моніторинг та оцінювання якості освіти”
(доц.Ярошко С. А.) було оновлено з урахуванням матеріалів тренінгу з підготовки експертів з якості освіти, яке
проводилось фахівцями НАЗЯВО, на базі УКУ, м. Львів, у жовтні 2019 року. Результати тренінгу від компанії
GlobalLogic “Проєктний підхід у вищій освіті” використано в організації практичних занять зазначених вище
дисциплін. У робочу програму “Педагогічна практика” (Малець Р. Б.) магістерської освітньої програми
(спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика) на 2020-2021 навчальний рік) базуючись на досвіді минулого
навчального року і врахувавши рекомендації Центру забезпечення якості освіти, внесено наступні зміни: розширено
перелік можливих баз практики (загальноосвітні навчальні заклади II- IІI ступеня і вищі навчальні заклади І - II
рівнів акредитації); уточнено мету і завдання, що стоять перед практикантами; змінено форму проведення практики
(відвідування та проведення уроків замість семінарських, лабораторних, лекцій); доповнено список рекомендованої
літератури з акцентом на педагогіку та методологію середньої загальноосвітньої школи. Також, у дисципліні
«Майстерність педагогічної діяльності» (Біляковська О. О.) враховані результати тренінгів з підготовки експертів із

Сторінка 11



забезпечення якості вищої та курсу «Інформаційні технології в освіті» в центрі неперервної освіти ІПОДП ЛНУ ім.
Івана Франка.

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

У процесі аналізу відомостей про самооцінювання та зустрічі з фокус-групами було встановлено, що у ЛНУ імені
Івана Франка гарно розвинута співпраця з провідними закордонними університетами, існують чіткі зрозумілі
процедури, що регламентують участь у програмах мобільності, проходження закордонного стажування, конкурсного
відбору для участі у проєктах. Для унормування процедур під час карантину було прийнято Тимчасове положення
про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf ). Здобувачі вищої освіти,
викладачі, науково-педагогічний персонал мають доступ до до міжнародних інформаційних ресурсів, зокрема до
наукометричних баз Scopus і Web of Science. Викладачі, котрі працюють на даній ОП, беруть участь у міжнародних
конференціях, проходять стажування у закордонних ЗВО. Так, Біляковська О. О. є учасницею Міжнародного
проєкту Еразмус+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання
(ITE-VET)» та проходила стажування у Вроцлавському університеті та в Університеті П. Й. Шафарика. Малець Р.Б.
проходила стажування у інституті математики Вроцлавськго університету (грудень, 2019). Викладач ОП
Заболоцький Т. М. на момент проведення експертизи дистанційно проходить стажування в Стокгольмському
університеті. Здобувачі вищої освіти даної ОП не брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності,
тому даний процес потребує подальшого розвитку.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання, що використовуються на даній ОП, дозволяють досягти програмних результатів
навчання. Забезпечення реалізації студентоцентрованого підходу та принципів академічної свободи є політикою
університету, що знайшло відображення у процесі підготовки здобувачів вищої освіти даної ОП, у тому числі
забезпечується можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання, зміна форм і засобів взаємодії зі
студентами під час карантину, прийняття тимчасових нормативних документів для забезпечення зрозумілості та
прозорості процедур, доступність і відкритість інформації щодо форм і критеріїв оцінювання, можливість обрання
баз практики та тематики кваліфікаційних (магістерських) робіт. Зміст освіти регулярно оновлюється викладачами
ОП на основі новітніх досягнень науки у сфері інформаційних технологій, методики викладання інформатики, у
тому числі міжнародних досліджень та з урахуванням точки зору стейкхолдерів.

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

На сьогодні на даній ОП немає прикладів участі здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної мобільності та
участі провідних іноземних учених у освітньому процесі. Недостатньо представлені результати досліджень
здобувачів вищої освіти даної ОП. Слід розглянути можливість розвитку академічної мобільності для здобувачів
вищої освіти даної ОП, а також залучення іноземних викладачів. Бажано активізувати участь здобувачів даної ОП у
студентських олімпіадах та конкурсах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями. Враховуючи наведені
сильні та слабкі сторони, позитивні практики експертна група вважає, що ОП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 4 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:
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1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти визначені у Положенні про
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf; Позитивним
кроком було прийняття у період карантину Тимчасового порядку організації та проведення заліково-екзаменаційної
сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному
університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf , що
дозволило проводити літню сесію, захист курсових робіт та державну атестацію здобувачів вищої освіти в
дистанційному форматі, з використанням програми ZOOM. У вільному доступі розташовані Методичні рекомендації
щодо написання кваліфікаційної роботи можна знайти за посиланням (https://ami.lnu.edu.ua/academics/master). В
університеті використовується платформа дистанційного навчання Moodle та існує практика електронного
тестування. У процесі спілкування зі здобувачами вищої освіти було встановлено, що критерії оцінювання для них є
чіткими і зрозумілими, відомими ще на початку курсу. Також, магістранти підтвердили проведення опитувань щодо
оцінки форм, методів, змісту навчання, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання на даній ОП. Результати
опитування обговорювались на засіданні кафедри програмування, протокол №2 від 2 вересня 2020 року.

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

Стандарт відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності Середня освіта (Інформатика) відповідно до ОП
відбувається у вигляді підготовки і захисту кваліфікаційних магістерських робіт У період карантину державна
атестація здобувачів вищої освіти даної ОП проводилась в дистанційному форматі. У вільному доступі розташоване
Положення про атестаційну комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf).
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

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

Правила проведення контрольних заходів визначаються у наступних документах: Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-
екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ імені Івана
Франка https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf Положення про екзаменаційну
комісію у ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf Якщо
здобувачів вищої освіти не змогли опанувати кілька дисциплін (не більше трьох), вони вони зможуть вивчати їх
повторно відповідно до правил зазначених у «Порядку повторного вивчення окремих дисциплін»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). В університеті працює комісія з
питань етики та професійної діяльності, на якій можуть вирішуватися спірні питання. На зустрічі здобувачі вищої
освіти зазначили, що у під час навчання на даній ОП не виникало конфліктних ситуацій, а також не було
необхідності в оскарженні результатів оцінювання. Магістранти зауважили, що у разі необхідності оскарження
результатів контрольних заходів, вони мають звернутися до деканату.

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.

В університеті розроблено ряд документів, які врегульовують політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Серед основних документів слід зазначити
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), «Кодекс академічної
доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), «Декларація про дотримання академічної доброчесності
працівником у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx), «Декларація про дотримання академічної
доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
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(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx). В університеті функціонує
ряд підрозділів, які безпосередньо займаються забезпеченням якості освіти та діє «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Всі кваліфікаційні магістерські роботи
проходять перевірку на наявність текстових збігів за допомогою системи Unicheck. Відповідальна особа факультету
передає результати перевірки на кафедри, керівникам та здобувачам вищої освіти. У процесі зустрічі з
магістрантами було встановлено, що вони розуміють відповідальність за наявність плагіату, розрізняють поняття
текстових збігів і плагіату, знають процедуру перевірки, отже ЗВО здійснюється інформування здобувачів вищої
освіти та викладачів про необхідність дотримання правил академічної етики.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Пріоритетним питанням є популяризація академічної доброчесності, впровадження відповідної політики,
стандартів і процедур. Правила, форми контрольних заходів та критерії оцінювання є зрозумілими, відомими
студентам на початку вивчення дисципліни, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти
результатів навчання для окремого освітнього компоненту. Для оцінки рівня підготовки здобувачів залучаються
зовнішні експерти на захист кваліфікаційних (магістерських) робіт.

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

Наявний ряд технічних недоліків у документації, зокрема відсутність вимог щодо обсягу кваліфікаційної
(магістерської) роботи, психолого-педагогічної або методичної складової роботи з огляду на спеціальність. Доцільно
уточнити вимоги та оновити методичні рекомендації “Основні вимоги до написання та оформлення магістерських,
магістерських і курсових робіт) факультету прикладної математики та інформатики” (2018 р.) з урахуванням
особливостей цієї ОП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1, 5.3 та 5.4. Підкритерій 5.2
не оцінювався через відсутність стандарту зі спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) для другого
(магістерського рівня). Враховуючи, релевантність фактів і їх контексту та відсутність суттєвих недоліків за
Критерієм 5, експертна група прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 5 за рівнем В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз кадрового складу випускової кафедри Програмування зі спеціальності Середня освіта (Інформатика) та
викладачів задіяних на даній ОП підтвердив відповідність академічної кваліфікації тим освітнім компонентам, які
вони викладають. Це відповідність спеціальності за профилем конкретних дисциплін. Так, дисципліни, пов’язані із
вивченням алгоритмізації, програмування, моделювання процесів, архітектури систем викладають НПП
відповідність яких підтверджена спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням, публікаціями, що корелюють
із дисциплінами, кервництвом або участю у науково-дослідних темах. Дисципліни “Сучасні технології виконання
програмних проектів” та “Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування програмного забезпечення” викладають
Костів В. Я. та Кущак П. Б., що мають багаторічний досвід роботи у ІТ-сфері. Відповідність викладача Ярошко С.А.
дисципліні “Моніторинг та оцінювання якості освіти” підтверджена різними видами підвищення кваліфікацї (у тому
числі проходженні тренінку із проблем якості освіти, курсів “Інформаційні технології в освіті” та “Проєктний підхід
у вищій освіті”), а також публікаціями присвяченими проблемам викладання інформатики у вищій школі.
Дисципліну “Методологія наукових досліджень” викладає Крохмальний Р.О., який зокрема є автором навчально-
методичного посібника “Основи наукових досліджень”. Біляковська О. О., яка викладає дисципліни “Майстерність
педагогічної діяльності”, “Педагогіка і психологія в освіті”, “Педагогічна майстерність” є кандидатом педагогічних
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н а у к , доцентом кафедри загальної та соціальної педагогіки, учасницею Міжнародного проєкту Еразмус+
«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)»,
публікації, що відповідають проблематиці навчальних дисциплін. Отже, можна зазначити, що викладачі даної ОП
мають достатній науково-педагогічний досвід, проводять активну наукову діяльність для забезпечення досягнення
програмних цілей та результатів навчання.

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

Процедури конкурсного відбору викладачів є прозорими, урегульованими Порядком проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf. В університеті працює процедура рейтингування науково-
педагогічних працівників (Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).
Значення в нормативних документах процедури дозволяють добирати викладачів з урахуванням їх професійної
кваліфікації та відповідно чинним ліцензійним вимогам.

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

У процесі дослідження відомостей про самооцінювання, додатково наданої документації, зустрічей з викладачами та
представниками освітніх закладів та ІТ компаній було встановлено, що ЗВО залучає роботодавців для організації
співпраці на даній ОП шляхом проведення педагогічної практики для студентів згідно навчального плану,
проведення тематичних зустрічей, занять, вебінарів зі студентами, організації безкоштовних вечірніх курсів IТ
компаніями, участі роботодавців в опитуваннях щодо якості освітнього процесу та оцінки освітньої програми.
Зокрема здобувачам вищої освіти було запропоновано Online курси від Sigma Software на час карантину
https://ami.lnu.edu.ua/news/online-kursy-vid-sigma-software-na-chas-karantynu; відкриту лекцію “Linear ML Models”
https://ami.lnu.edu.ua/news/zaproshuiemo-na-vidkrytu-lektsiiu-linear-ml-models; зимову школу з інформаційних
технологій DES 2020 http://des.lnu.edu.ua/; онлайн панельні дискусії “Як зробити IT-освіту якісною та
конкурентоспроможною?” https://bit.ly/PanelDiscussion2_info та “Дистанційна освіта та університети”
https://bit.ly/OnlinePanelDiscussion_info; відкриту лекцію від GlobalLogic "Navigating a career in the changing world of
IT Technologies” http://bit.ly/Bart_lecture; вебінари для викладачів: “Культура навчання – як визначити потреби,
мотивувати та будувати платформу для навчання” https://bit.ly/Learning_culture_info та “Як ефективно виступати та
проводити тренінги онлайн” https://www.globallogic.com/ua/about/news/effective-online-training/?
fbclid=IwAR3XtLutVc-woPAaKOETQCD0GDPX5yiV60UXnNW0zf21NcKLwf-mA7e4RpU; вебінар "Ефективна робота
online" https://www.facebook.com/events/1083164888713873/.

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

На даній освітній програмі викладають працівники ІТ компаній Костів В. Я. (EduNav Ukraine, викладає дисципліну
“Сучасні технології виконання програмних проектів”) та Кущак П. Б.(Microsoft, Emotech, Newfire Partners, викладає
дисципліну “Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування програмного забезпечення”). Доцільно посилити
співпрацю саме з представниками загальноосвітніх навчальних закладів та долучати до організації освітнього
процесу учителів інформатики.

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

Для професійного розвитку науково-педагогічного персоналу в університеті розроблена низка заходів: існує система
стимулювання викладання англійською мовою; розробки електронних ресурсів на платформі дистанційного
навчання Moodle (є система експертизи електронного курсу та преміювання); організовані курси з вивчення
англійської мови, курси підвищення кваліфікації викладачів. Викладач ОП Заболоцький Т. М. на момент
проведення експертизи дистанційно проходить стажування в Стокгольмському університеті. Університет фінансово
підтримує підвищення кваліфікації викладачів, зокрема закордонні стажування, які проходять не в рамках програм,
що фінансуються. Цього року розширився перелік критеріїв преміювання. Минулі роки (в тому числі і 2019)
преміювалася лише наукова робота. Отож, у 2019-2020 н.р.і, за успіхи в науковій роботі (наукометричні (Scopus,
WebOfScience) публікації, монографії) було відзначено, зокрема і викладачів даної ОП: Заболоцького Т.М.
(публікація), Пасічника Т.В. (публікація), Ярошка С.А. (публікаці та монографія).

Сторінка 15



6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

На зустрічі з фокус групами підтверджено преміювання працівників за наукові здобутки
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf ), за використання інноваційних технологій у
навчальному прооцесі (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf ). Одним із
джерел преміювання є мотиваційний фонд, принципи формування, розпділу та напрямки використання якого
регулює відповідне положення (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). На
сьогодні на курсі “Цифрові компетентності в освіті”, розробленому в ЛНУ імені Івана Франка навчається біля 400
викладачів університету, також запропонований курс професійного розвитку “Вдосконалення викладацької
майстерності” (https://www.lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu/).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У ЗВО працює ефективна система мотивування науково-педагогічних працівників (рейтингування НПП, фінансова
підтримка академічної мобільності викладачів, преміювання, нагородження відзнаками університету). Окремим
напрямом керівництво ЗВО визначає стимулювання викладачів до розробки дистанційних курсів на платформі
Moodle. У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує внутрішня система професійного
розвитку НПП, яка включає курси підвищення кваліфікації викладачів за актуальною тематикою, наявність
безкоштовного доступу до наукометричних баз даних.

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

На даній ОП гарно налагоджена співпраця з ІТ-компаніями, але учителі-практики не залучені до проведення
аудиторних занять. Доцільно посилити співпрацю саме з представниками загальноосвітніх навчальних закладів та
долучати до організації освітнього процесу учителів інформатики.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями Критерію 6 експертна група
вважає, що ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають даною критерію.

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.

Заклад освіти добре оснащений матеріально, огляд матеріально технічної бази підтвердив хороший рівень
технічного оснащення. Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення є достатнім та
сприяють досягненню цілей, завдань, програмних результатів навчання. У закладі є сучасні комп’ютерні класи,
обладнані персональними комп’ютерами із ліцензійним програмним забезпеченням. Крім цього, у класах є
інтерактивні дошки та проектори. У вільному доступі студентів є університетська мережа Інтернет з’єднання.
Більшість підручників оцифровані, тож здобувачі освіти можуть отримати доступ до ресурсів бібліотеки без
фізичної присутності там. Власне бібліотека налічує 25 комфортних читальних залів, де теж є Wi-Fi мережа, що
забезпечує комфортне користування як електронними підручниками та іншими ресурсами, так і матеріальними.
Здобувачі освіти, що потребують житло, мають можливість проживати у гуртожитках університету, студенти також
мають можливість відвідувати їдальні, спортивні зали, майданчики, стадіон та басейн.

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

Студенти та викладачі закладу мають безоплатний відкритий доступ до мережі LNU-WIFI із 2020 року на території
університету. Також ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки
університету, навчальних лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до
потреб навчання, викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми. Крім цього, студенти мають
доступ до наукової бібліотеки ЛНУ за посиланням: http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/. Опитування здобувачів освіти
стосовно рівня задоволеності ресурсами ЗВО та матеріально технічним забезпеченням, організаційною, освітньою,
інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО проводить “Центр забезпечення якості
освіти” а також Психологічна служба університету.

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.

Освітнє середовище ЛНУ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та дозволяє задовольнити їх
потреби та інтереси. Документи, що забезпечують безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я доступні
за посиланням: : http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-
nyy-zakhyst/. Також є низка наказів та інструкцій, які спрямовані на гарантування норм пожежної безпеки і
цивільного захисту(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-
tsyvil-nyy-zakhyst/). У розпорядженні студентів є Спорткомплекс університету, ознайомитись із спортивним
забезпеченням можна за посиланням: https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/. У спортивному комплексів ЛНУ
організовано низку спортивних секцій, ним здійснюється оздоровча діяльність та просвітницька робота щодо
пропаганди здорового способу життя. Для відпочинку та оздоровлення студентів діє спортивно-оздоровчий табір
«Карпати». Для допомоги у плануванні майбутньої професійної діяльності у ЗВО є Відділ розвитку кар’єри та
співпраці з бізнесом, а також посилання на актуальні вакансії є на офіційному сайті факультету за посиланням:
https://ami.lnu.edu.ua/students/career.

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

У ЗВО діють відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань надзвичайних ситуацій, Психологічна
служба університету, телефон довіри. Для проживання є гуртожитки, організовані гуртки за інтересами, функціонує
«Студентський клуб» студентське самоврядування та профком. Центр культури та
дозвілля(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). Питанням стипендій та соціального забезпечення
займається Студентський відділ та Стипендіальна комісія. Здобувач освіти може знайти підтримку у студентському
відділі, межі його повноважень відображені у положенні про роботу студентського відділу, їх можна переглянути за
п о с и л а н н я м : https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf. Зокрема, під час
проведення конференцій було зазначено, що студенти часто звертаються до Психологічної служби університету та
отримують підтримку та консультації у режимі online навіть під час дистанційного навчання. У період очного
навчання у розпорядженні Психологічної служби є 2 аудиторії для індивідуальної анонімної роботи із здобувачами
освіти.

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

На факультеті не навчається осіб із особливими освітніми потребами. У результаті проведених зустрічей із
адміністрацією, академічним персоналом та структурними підрозділами було виявлено готовність закладу
організувати хороші умови для навчання таких здобувачів освіти. У ЗВО Питання забезпечення освіти осіб з
особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-
education/). Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130. Також в
Університеті розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf. Детальна інформація щодо підтримки здобувачів освіти, в тому числі
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, здобувачів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи можна знайти за посиланням:
http://studviddil.lnu.edu.ua/.

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.
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У ЗВО не було зазначено випадків проявів конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією або корупцією. На зустрічах із студентами та самоврядуванням було підтверджено факт відсутності
таких проявів з боку викладачів. Зокрема, часниками конференції було названо механізм дії у разі потрапляння у
конфліктну ситуацію, а також ознайомленість із поняттям “конфлікт інтересів” лише із курсу “Психології” та ін. В
університеті діє “Комісія з питань етики та професійної діяльності” (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_ethicscomission.pdf.),що сприяє дотриманню етичних принципів та стандартів,
фундаментальних принципів академічної доброчесності та вирішення конфліктних ситуацій між членами
університетської спільноти. Також студенти можуть звернутись у Психологічну службу університету чи до
уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Заклад освіти має хорошу спортивну базу і активно здійснює психологічну і соціальну підтримку студентів. На
факультеті сформована атмосфера довіри та підтримки. Під час інтерв’ювання здобувачів освіти було зазначено, що
у разі виникнення певного роду конфліктної ситуації, вони звернуться до деканату факультету за допомогою. А це
означає, що студенти легко можуть заручитись там підтримкою, що вказує на демократичні та відкриті
взаємозв’язки між студентством та адміністрацією закладу.

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

Не виявлено

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище та матеріальні ресурси відповідають високому рівню та сприяють досягненню цілей, завдань,
програмних результатів навчання. У закладі є якісне матеріально-технічне забезпечення, зокрема кабінети
інформатики, у яких проводять заняття, обладнані сучасними ПК із актуальним програмним забезпеченням, що
постійно оновлюється. Вони були обладнані за підтримки стейкхолдерів факультету: Softserve та N-iX. Крім цього,
на факультеті практикують проведення тематичних зустрічей, занять, вебінарів зі студентами, організації
безкоштовних вечірніх курсів з IТ компаніями. У розпорядженні студентів є велика бібліотека із електронними та
друкованими підручниками та посібниками, простір якої поєднує наукометричні бази даних, сучасні технології та
найдавніші видання. ЗВО організував роботу автоматизованої системи управління університетом, здобувачі освіти
мають можливість створити свій профіль, переглянути індивідуальний навчальний план, розклад, бали, що
виставляють викладачі за кожну роботу, статистику стосовно оцінок та відвідувань і де наявна база вибіркових
дисциплін (із анотацією та даними про викладачів, а також посилання на конкретні враження стосовно пройденого
курсу від здобувачів освіти попередніх років), з якої здобувачі вищої освіти здійснюють їх вибір на кожен семестр.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Заклад освіти дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП, відповідно до документів, вказаних у звіті про самоаналіз. Освітній програмі 1 рік, з моменту її
розробки було проведено 1 її перегляд, до нього було долучено студентів, що навчаються за цею ОП, академічний
персонал та стейкхолдерів. Існуючий механізм перегляду ОП дозволяє вносити пропозиції щодо покращення ОП та
чи враховуються їх пропозиції при перегляді ОП. Основними документами, які регулюють процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП, є: «Положення про організацію освітнього процесу у
Львівському національному університеті імені Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf, «Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження,
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моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка:
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf.

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.

Здобувачі освіти дійсно долучені до перегляду своєї ОП, перегляд відбувся весною 2020 року, що було підтверджено
ними на онлайн конференції. Крім цього адміністрація закладу проводила опитування студентів стосовно
задоволеності освітньою програмою та внесення змін до неї, розширений звіт за результатами опитування студентів
є на офіційному сайті за посиланням: https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Serednia-osvita.-
Informatyka-opytuvannia_studentiv.pdf. Під час участі у перегляді ОП студенти не виявили необхідності вносити
зміни до ОП та повторно відзначили це під час інтерв’ювання, підтвердивши, що опитуванн було. З боку
адміністрації закладу було підтверджено, що вони готові були дослухатись до думки студентства, у разі внесення
ними рекомендацій стосовно покращення ОП. Студенти та органи самоврядування ознайомлені із механізмом
перегляду ОП та можливістю вплинути на її формування.

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

Учасниками відеозустрічі було підтверджено ознайомленість із ОП, механізмом її перегляду та участь у перегляді.
Під час інтерв’ювання роботодавців було підтверджено те, що вони брали участь у перегляді ОП, заклад освіти
проводив онлайн зустрів із ними весною 2020 року, а також ними було зазначено що тоді ОП не потребувала
внесення змін та повністю задовільняла їх. Ними було підтверджено, що існуючий механізм перегляду ОП вносити
пропозиції щодо покращення ОП та чи враховуються їх пропозиції при перегляді ОП. Представником роботодавців
було зазначено хороший рівень як практичної так і теоретичної підготовки здобувача освіти на конкретному
прикладі, під час проходження практики.

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

Із даної спеціальності ще не було проведено роботи такого виду, адже це буде перший випуск. Проте
загальноуніверситетська практика передбачає процедуру збору інформації про випускників, їх працевлаштування та
кар’єрного шляху. У закладі є “Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ
ім. І. Франка”, що безпосередньо займається цими процесами. На базі Університету функціонує «Асоціація
випускників ЛНУ», яка сприяє професійному зростанню випускників, створює умови для більш повної їх
самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, створює умови для спілкування
випускників, студентів і викладачів Університету. Щодо випускників інших ОП на кафедрі програмування й на
факультеті ПМІ наявна практика збору й аналізу інформації щодо працевлаштування випускників, стосовно цього є
загальнодоступні дані на офіційному сайті. Аналогічна практика планується поширитися на випускників даної ОП.

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

Так, у результаті проведених опитувань було підтверджено стейкхолдерами, викладачами, студентами та
студентським самоврядуванням, що заклад освіти забезпечує своєчасне реагування на недоліки у освітній програмі.
Як доказ, при перегляді ОП у 2020 році після консультацій з працівниками кафедри загальної та соціальної
педагогіки, було вирішено збільшити обсяг педагогічних дисциплін. Зокрема було введено наступні нормативні
дисципліни: «Майстерність педагогічної діяльності» (замість «Педагогіка і психологія в освіті»), «Інформаційні
технології в освіті». Натомість дисципліна «Сучасні технології виконання програмних проектів» стала вибірковою.
Результати внесених змін опубліковано та зазначено на офіційному сайті кафедри: https://ami.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/OP_Serednia_osvita_Informatyka_2020.pdf.

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

У результаті огляду матеріалів із акредитацій попередніх років та проведеної конференції із адміністрацією закладу
було підтверджено те, що заклад освіти враховує рекомендації експертів, галузевих експертних рад та Національного
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агентства у процесі вдосконалення внутрішньої системи якості освіти. Гарантом ОП було надано пояснення
відповідних відділів “Враховані станом на 29.10.2020 року рекомендації з подальшого удосконалення освітніх
програм з спеціальності 014 Середня освіта”, у цьому документі детально описано безпосередньо враховані
рекомендації (https://drive.google.com/drive/folders/1WuENzO8WvWGW5_9Q1aNwJx-XtCCk5wFu?usp=sharing).

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

В академічній спільноті закладу сформована культура якості, яка сприяє активній участі студентів, стейкхолдерів та
викладачів у періодичному перегляді, формуванні комфортних умов та покращенні ОП. У ЗВО організована система
преміювання та рейтингування НПП, фінансова підтримка академічної мобільності викладачів та нагородження
відзнаками університету для викладачів; популярною серед викладачів є система курсів підвищення кваліфікації,
яку надає заклад; також є стимулювання викладання англійською і розробки електронних курсів. Здобувачі освіти
регулярно проходять опитування стосовно оцінки форм, методів, змісту навчання, форм контрольних заходів та
критеріїв оцінювання; під час інтерв’ювання здобувачів було зазначено, що за потреби внесення змін чи
рекомендацій до ОП вони мають можливість звернутись до деканату. Роботодавців долучають до перегляду ОП та
проводять їх опитування, результати опитувань та рекомендації враховуються під час перегляду ОП. Тож заклад
активно сприяє розвитку та освітній діяльності за цею ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Заклад освіти активно залучає здобувачів освіти, стейкхолдерів та самоврядування до перегляду ОП, проводить
регулярні зустрічі та опитування для покращення ОП. Заклад освіти проводить моніторинг ці результати
враховуються по мірі можливостей.Роботодавці та випускники долучені до перегляду та мають можливість робити
пропозиції для покращення освітньої програми.

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

Рекомендовано регулярно проводити та оприлюднювати результати опитувань здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників, підтримувати загальноуніверситетські практики відслідкування кар’єрного шляху та
працевлаштування випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Дана ОП відповідає критерію. ЗВО проводить регулярні зустрічі та опитування здобувачів освіти, органів
студентського самоврядування, роботодавців та викладацького складу стосовно покращення ОП. Результати
моніторингу враховуються та впроваджуються під час перегляду ОП.

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.

Правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є доступними та
публічними, вони регулюються відповідно до посилань, що вказані у звіті про самооцінювання та їх дотримуються
під час реалізації ОП. Усі документи розміщено на веб-сайті Університету і перебувають у відкритому доступі у
розділі «Університет сьогодні і завтра»/ Документи університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
andtomorrow/documents/). Документи про організацію забезпечення якості навчального процесу :
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/.
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2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Закладом освіти завчасно опубліковано проект ОП на офіційному веб-сайті, доступ можна отримати за посиланням:
https://ami.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/OP_Serednia_osvita_informatyka_2020_proekt.pdf.
Стейкхолдери, студенти, та інші зацікавлені у вдосконаленні ОП можуть залишити свої відгуки, надіслати
звернення на електронну пошту або зателефонувати за вказаними на сайті контактами:
https://ami.lnu.edu.ua/contacts.

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.

Заклад освіти своєчасно оприлюднює на офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про освітню
програму(включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в достатньому обсязі, актуальні дані
можна переглянути за посиланням: https://ami.lnu.edu.ua/academics/master. Проте у вкладці “Навчання” наявний
перелік дисциплін із їх характеристиками і описами лише для освітнього ступеня “бакалавр”.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На офіційному веб-сайті кафедри у загальному доступі розміщено чинні документи та положення, що регулюють усі
аспекти навчального процесу та навчальні плани, силабуси та опитування. Переглянути їх можна за посиланням:
https://ami.lnu.edu.ua/academics/master.

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

На офіційному веб-сайті кафедри у вкладці “Навчання” наявний перелік дисциплін із їх характеристиками і
описами лише для освітнього ступеня “бакалавр”. Рекомендуємо закладу освіти збільшити наповненість сайту
відомостями цієї ОП для освітнього ступеня “магістр”.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про загальну відповідність підкритеріїв
встановленим вимогам. Наявні недоліки (відсутність розміщення детальних відомостей про освітні компоненти)
компенсуються доступом до силабусів обов’язкових та вибіркових дисциплін
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KpdjZH2jiwy5QMhqYsoydYAKUpADj3ze, тому не є суттєвими. ОП за
Критерієм 9 (прозорість і публічність) через деякі незначні зауваження, що суттєво не впливають на якість
освітнього процесу, відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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.

Експертам вчасно надавались додаткові документи, які уточнюють інформацію, наведену у відомостях про
самооцінювання ОП. Фактів подання недостовірних відомостей або перешкоджання роботи експертної групи не
було. Робота експертної групи відбувалась у чіткій відповідності до узгодженої та затвердженої програми візиту.
Експерти провели всі заплановані зустрічі з усіма категоріями учасників освітнього процесу, які були заявлені в
програмі виїзної експертизи експертної групи.

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 A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Рекомендації ОП_014_Середня
освіта.pdf

/ycGSNxvyWZR+CaVBzb5amzv3JSei0fx848sthXsdw
E=

***

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.

Сторінка 23



Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Войтович Ігор Станіславович

Члени експертної групи

Кушнір Наталія Олександрівна

Дерус Вікторія Сергіївна
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