
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 30430 Організація освітнього простору: управління та
експертиза

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 30430

Назва ОП Організація освітнього простору: управління та експертиза

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Бойко Марія Миколаївна, Хруцька Олена Валеріївна, Грабовенко
Наталія Валеріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.10.2020 р. – 14.10.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/accreditation-
management-and-expers.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

ОПП “Організація освітнього простору: управління та експертиза” є актуальною та враховує сучасні вимоги ринку
праці, інтереси стейкхолдерів та актуальні напрямки діяльності фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Програма за своїми цілями узгоджується із місією та стратегією
розвитку ЗВО: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf. ОП забезпечується НПП із
належною академічною або професійною кваліфікацією. ЕГ було перевірено достовірність інформації, наданої у
Відомостях про самооцінювання, та перевірено відповідну документацію, що надало можливість зробити висновок
про достатню відповідність якісного рівня організації освітнього процесу в ЗВО. На підставі чого можна
констатувати, що ОП "Організація освітнього простору: управління та експертиза" та освітня діяльність відповідають
усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм із незначними зауваженнями. Необхідно
зазначити про наявність невикористаних резервів покращення якості освітнього процесу. Саме вони стали
предметом консультаційного оцінювання ЕГ під час роботи в ЗВО. Перший набір на ОП відбувся у вересні 2019
року. Акредитація - первинна.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Магістерська ОП "Організація освітнього простору: управління та експертиза" є унікальною і спрямована на
підготовку професіоналів з експертизи, моніторингу та оцінювання якості освіти, які володітимуть
компетентностями з інспектування, моніторингу організації освітнього простору, проведення експертиз ОП у ЗВО,
знаннями та уміннями проведення аудиту закладів середньої освіти. Особливість ОП - в наявності загально
університетської програми академічної мобільності та викладання окремих дисциплін англійською мовою
(вибіркова ОК "Конфлікти в педагогічній діяльності"). Акцент ОП - на формуванні вмінь науково-дослідницької та
педагогічної діяльності у контексті управління освітніх систем, освітньо-експертних та професійних дій зі
стандартизації, ліцензування та якості освіти. Роботодавці беруть активну участь у реалізації ОП (є керівниками
практики здобувачів, беруть участь в обговореннях, ініційованих випусковою кафедрою, щодо оновлення та
покращення ОП, здобувачі виконують дипломні роботи і проводять дослідження на базі установ і організацій сфери
освіти). Здобувачі, НПП за даною ОП та адміністрація кафедри і факультету знаходяться у тісній співпраці, мають
налагоджені зв’язки. ЕГ відзначила високу міжнародну мобільність НПП кафедри і акцент ЗВО на
інтернаціоналізації освіти: https://international.lnu.edu.ua/. Наявність силабусів усіх освітніх компонентів,
представлених на сайті кафедри, портфоліо викладачів. Вільний доступ до навчального контенту, що забезпечує
високий рівень поінформованості щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонент. Систематичне оновлення навчальних курсів, яке відбувається на підставі актуальних трендів
розвитку ОП та ринку праці, результатів підвищення викладацької майстерності авторів програми, результатів
систематичного опитування здобувачів ОП. Постійна участь здобувачів у різноманітних конкурсах, проєктах є
надзвичайно ефективним засобом забезпечення ПРН та наочно демонструє факт залучення студентів до наукових
досліджень із подальшою практичною апробацією їхніх результатів в межах реалізації ОП. Здобувачам надається
необхідна освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка. Веб-сайти Університету,
факультету педагогічної освіти та кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи є сучасними, зручними у
користуванні та містять необхідну інформацію. Студенти ознайомлені у повній мірі із процедурами визнання
результатів навчання, здобутих в інших ЗВО; поінформовані із процедурами участі у конкурсах з міжнародної
академічної мобільності: https://pedagogy.lnu.edu.ua/potochni-konkursy-prohramy-erazmus-ka-1-navchalna-kredytna-
mobilnist. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують ОП, беруть активну участь в міжнародних проектах,
курсах підвищення викладацької майстерності: https://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya.
Позитивною практикою є університетська система матеріального та морального заохочення працівників.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

На веб-сторінці, на якій розміщені проєкти описів освітніх програм відсутній проект опису ОП, що акредитується, і є
невизначеними інструкції щодо надання пропозицій та рекомендацій на ОП з боку стейкхолдерів. Формальна
неузгодженість назви підсумкової атестації. В ОП не достатньо представлений управлінський аспект ОП: теоретичні
й практичні питання управлінської специфіки організації освітнього простору, відповідно до предметної області, в
основному забезпечуються вибірковими ОК. Принцип формування індивідуальної освітньої траєкторії не
виконується у повній мірі. Відсутність практики визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті. У
ЗВО відсутні університетські, факультетські ради, об’єднання роботодавців, є лише локальні на кафедрах.

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.

Сторінка 3



Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОП (підготовка професіонала, здатного комплексно розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у професійно-педагогічній діяльності, застосовувати сучасні технології та методи управління; формування
загальних і спеціальних компетентностей діяльності з організації освітнього простору: науково-дослідної,
педагогічної, освітньо-експертної) відповідають місії та Стратегії розвитку ЗВО до 2020 року:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf: посилити роль університету в суспільстві
шляхом формування інтелектуальної еліти, підвищення інноваційного потенціалу, підготовка
висококваліфікованих кадрів, яких потребує суспільство та держава; забезпечення якості навчального процесу й
ефективного функціонування системи внутрішньої та зовнішньої оцінки якості. ОП спрямована на формування
вмінь науково-дослідницької та педагогічної діяльності у контексті управління освітніх систем, освітньо-експертних
та професійних дій зі стандартизації, сертифікації та якості освіти.

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

Цілі ОП та ПРН визначаються ЗВО з урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін. Центр забезпечення
якості освіти та Центр моніторингу ЗВО проводить опитування по навчальних дисциплінах в межах освітньої
програми: оцінка освітньої програми загалом: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
IezlVbVQ7slrpySJLQ1d7uBbrUEe9ZBWDHv-O2FNJkDzNg/viewform; моніторинг та оцінювання якості освіти
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFufLUzpPBWIdy6mIEuv_VTNw7cx8oT_dotSz_I6O8zGP9Yw/viewform;
оцінювання методології та методів педагогічних досліджень https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLa-
Flj7I3T9G8iCHEPGHKSDV65DzUv3439Yq_RzQsu7S3TQ/viewform; оцінювання професійної майстерності
організатора освітнього простору: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg6dsPHA1B30fAMYKqIxitjfh-
IRZVEb86A-VFfLgE4116Lw/viewform. Зі слів гаранта ОП і декана факультету педагогічної освіти проведилися бесіди
зі студентами, результати яких заслухані на засіданні кафедри, протокол №3 від 2.10.18 р. Результати проведених
опитувань студентів за 2019-2020 н.р. оприлюднені: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zvit-
opytuuvannia-studentiiv.pdf; https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Zvit-statsionar.pdf;
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Zvit-zaochne.pdf. Опитування обговорювалися на засіданні
кафедри, були озвучені пропозиції студентів (протокол №16 від 30.06.20) і внесені зміни у зміст ОК, розширено
спектр баз практик зі спеціалізації, обговорено умови академічної мобільності з врахуванням карантину.
Здійсненний ЕГ аналіз результатів опитувань надав чіткі відповіді на те, які саме пропозиції щодо цілей і ПРН
надавалися стейкхолдерами щодо оновлення ОП. Однак, чіткої відповіді на запитання, як саме були враховані їх
пропозиції, ЕГ не отримала (наприклад, 5.6% студентів відповіли, що їх не влаштовують дисципліни вібіркового
блоку, 16,7% - радше не влаштовують). Роботодавці підтвердили, що вносили свої пропозиції в усній формі під час
зустрічей з представниками ЗВО (протоколи засідань Вченої ради факультету № 3 від 23.10.2018 р .; № 4.від
26.11.2019 р. ; №16 від 30.06.20 р.). Конкретизація змісту ПРН є наслідком співпраці з працедавцями (Т. Пантюк,
Л.Охріменко, П. Сікорський, О. Олексюк). Викладачі враховують у роботі з магістрами досвід, здобутий: у програмах
міжнародної мобільності (Ю.Заячук, Н. Горук, Н. Яремчук, О. Біляковська); під час стажування у Вроцлавському,
Жешівському, Ягеллонському університетах (Польща); Університеті П.Й. Шафарика, Прешовському університеті
(Словаччина); Ю. Заячук як іноземного члена експертної групи Центру розвитку якості освіти Університету
прикладних наук, м. Мюнстер, Німеччина; члена групи «Реформа вищої освіти» дослідного проекту «Research
initiative on democratic forms in Ukraine», Альбертський університет, Канада; учасника Наукового проєкту «Сучасні
реформи вищої освіти: глобальні тенденції і адаптація до місцевих умов», Берлінський університет ім.Гумбольдта.

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.

ПРН визначалися з урахуванням того, що спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки не є орієнтованою на єдиний
професійний стандарт, має загальну спрямованість, формує компетентності, зокрема: науково-дослідну; викладання
педагогічних дисциплін у вищій школі; управління закладами освіти; управління інноваціями; управління проектно
експертними групами; розвиток освітніх систем та їх взаємодію з широким соціальним середовищем; освітні
вимірювання. Галузевий контекст ринку праці полягає в тому, що заклади вищої освіти Львова й області, як і
України в цілому, створили та розвивають центри забезпечення якості освіти і потребують фахівців, які володіють
необхідними компетентностями. Вони, як і Управління державної служби якості освіти у Львівській області, мають
потребу у спеціальній підготовці інспекторів. Заклади освіти зацікавлені в педагогічних працівниках, що мають
компетентності з дотримання якості освіти, підготовки закладу освіти до зовнішнього аудиту, розвитку закладу в
контексті співпраці із зацікавленими сторонами (відгуки стейкхолдерів П. Сікорського, Л. Охріменко, О.Олексюк).
ЕГ підтверджено, що під час формулювання цілей і ПРН було узагальнено досвід вітчизняних ОП за спеціальністю
011 Освітні, педагогічні науки (НПУ ім. М.П. Драгоманова, Тернопільський НПУ, Прикарпатський НУ; Київський
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університет ім.Б. Грінченка, Запорізький НУ, Бердянський ДПУ, Дрогобицький ДПУ, Київський НУ, Одеський НУ,
Вінницький ДПУ, Полтавський НПУ, Ужгородський НУ, Уманський ДПУ). Під час спілкування із НПП кафедри ЕГ
констатовано, що участь викладачів в програмах стажування та академічної мобільності надало їм можливість
вивчити досвід іноземних програм з підготовки: університети: Варшавський, Познанський, Лодзький; вищі школи
«Вшехніца польська» у Варшаві та Вища банківська школа у Гданську; програми університету Турку (Фінляндія),
Берлінського університету імені Гумбольдта. Гарант, під час зустрічі прокоментував, що саме з досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних ОП було втілено в цій ОП, а саме: в цикл вибіркових дисциплін було включено ОК
"Організація інклюзивного освітнього середовища", розширено зміст ОК "Формування стандартів змісту шкільної
освіти: Україна і Європейський Союз".

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

Стандарт Вищої освіти для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зараз відсутній. Програмні результати
навчання ОП відповідають вимогам 7 рівня НРК. Знання: Спеціалізовані концептуальні знання, що включають
сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та
проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань: ПРН1, ПРН2, ПРН3,
ПРН4, ПРН5, ПРН6, ПРН7. Уміння/навички: спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для
проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;
здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах;
здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої
інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності: ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН12,
ПРН13, ПРН14, ПРН15. Комунікація: зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються: ПРН16, ПРН 17, ПРН18, ПРН19, ПРН20,ПРН21.
Відповідальність і автономія: управління робочими або навчальними процесами, які є складними,
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; відповідальність за внесок до професійних знань і
практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; здатність продовжувати навчання з
високим ступенем автономії: ПРН22, ПРН23, ПРН24, ПРН25.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Активне
залучення практиків-професіоналів до оновлення ОП щодо врахування їх позицій і потреб.

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

Нечіткі процедури врахування пропозицій стейкхолдерів щодо оновлення ОП. Рекомендовано: запровадити
процедуру електронного опитування роботодавців щодо оновлення ОП, покращення якості освітнього процесу; на
веб-сторінці ЗВО (факультету, кафедри) розмістити інструкції щодо надання пропозицій та рекомендацій на ОП з
боку стейкхолдерів; врахувати пропозиції здобувачів вищої освіти щодо оновлення дисциплін вибіркового блоку,
розширення можливостей в реалізації права вибору.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальними при
оцінюванні стали слабкі сторони п.2 критерію 1.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Загальний обсяг ОП - 90 кредитів ЄКТС; цикл
загальної підготовки - 10 кредитів ЄКТС, цикл професійної і практичної підготовки - 56 кредитів ЄКТС; 24 кредити
ЄКТС відводиться на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти, з них: 3 кредити ЄКТС - циклу загальної
підготовки; 21 кредит ЄКТС - циклу професійної та практичної підготовки.

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

ЕГ відзначила некоректність виокремлення в структурі навчального плану в циклі дисциплін професійної та
практичної підготовки блоку дисциплін, які об'єднані спеціалізацією "Організація освітнього простору: управління
експертиза", що є тотожним назві ОП. Аналіз структурно-логічної схеми ОП показав, що ОК складають логічну
взаємопов’язану систему. ЕГ було з’ясовано, що в цілому ОК дозволяють досягти заявлених цілей (підготовка
професіонала, здатного комплексно розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-
педагогічній діяльності, формування загальних і спеціальних компетентностей діяльності з організації освітнього
простору: науково-дослідної, педагогічної, освітньо-експертної) та ПРН, дозволяють забезпечити розвиток та
формування загальних і фахових компетентностей. Однак, ЕГ звернула увагу на те, що в ОП не достатньо
представлений управлінський аспект ОП, а саме "здатність застосовувати сучасні технології та методи управління".
Теоретичні й практичні питання управлінської специфіки організації освітнього простору в основному
забезпечуються дисциплінами вибіркового блоку. Окрім того, необхідно посилити зміст ОП гуманітарною
складовою.

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки і передбачає засвоєння
загальних засад методології наукової та професійної діяльності, що забезпечують фундаментальні дисципліни ЗК
1.1.02, ЗК 1.1.03, ПП 1.2.02. Зміст ОП забезпечує оволодіння методами, методиками, технологіями, які забезпечують
ПП 1.2.01, ЗК 1.1.01, ПП 1.2.1.05, ПП 1.2.1.04. Зміст ОП забезпечує можливість для розвитку загальних
інструментально-процесуальних навичок і вмінь, які формуються в процесі роботи з друкованими та електронними
носіями інформації, операційними системами. Обов’язкові ОК у сукупності забезпечують програмні результати
навчання. Однак, ЕГ вважає, що ОП необхідно посили такими обов'язковими ОК, які б посилювали управлінські
компетентності здобувачів ОП. Про це наголосили і роботодавці, і НПП кафедри. На сьогоднішній день теоретичні
й практичні питання управлінської специфіки організації освітнього простору, відповідно до предметної області, в
основному забезпечуються вибірковими ОК. У цілому комплекс освітніх компонентів спрямовано на досягнення
студентами достатніх для ефективного розв’язання складних завдань і проблем в освітньо-педагогічній діяльності
компетентностей, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, характеризується невизначеністю
умов і вимог.

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

Обсяг дисциплін вільного вибору ОП складає 24 кредити – 26,7%, з них - 3 кредити з дисциплін, які пропонує
факультет циклу ЗП; 21 кредит - із запропонованих навчальним планом ОП циклу ПП. Перелік дисциплін вільного
вибору розміщено на сайті факультету: https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchalni-kursy. На початку
навчального року випускові кафедри на веб-сторінці факультету пропонують для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти перелік та опис дисциплін вільного вибору. Затвердження переліку дисциплін
вільного вибору студента відбувається не пізніше березня попереднього навчального року на засіданні кафедри
(протокол №11 від 05.03. 19 р. та №10 від 10.03.20 р.) та Вченій раді факультету (№8 від 12.03.19 р. та №6 від
11.02.20 р. ). ЕГ з'ясовано, що відповідно Тимчасового положення https://law.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/03/2015-12-31-polozhennia.pdf чисельність академічної групи не повинна бути меншою 12
студентів. Отже, ЕГ дійшла висновку, що виходячи із малочисельності груп, які навчаються на ОП, що
акредитується, принцип формування індивідуальної освітньої траєкторії не виконується у повній мірі, а саме:
здобувачі обирають, як правило, ту дисципліну, яку обирає більшість. Виключення становить одна "Дисципліна
вільного вибору" з циклу загальної підготовки (3 кредити ЄКТС), яку студент обирає із переліку (6 позицій)
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запропонованих факультетом: https://pedagogy.lnu.edu.ua/sylabusy-dystsyplin-vil-noho-vyboru-studenta-z-tsyklu-
zahal-noi-pidhotovky-dlia-mahistriv. Аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Zvit-statsionar.pdf показав, що здобувачі пропонували
розширити перелік вибіркових ОК з комп'ютерної грамотності, бізнес-освіти, вивчення особливостей трудового
права, Інтернет-сервісів у роботі педагога тощо (дата проведення опитування - травень 2020 року).

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

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка регламентується п.4.7
Положення про організацію освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf та Положення про проведення практик студентів https://nmv.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg-practice.pdf. Відповідно до ОП і навчального плану здобувачі проходять дві практики:
педагогічну (асистентську) обсягом 9 кредитів ЄКТС та педагогічну (зі спеціалізацій) - 6 кредитів ЄКТС. Під час
спілкування роботодавці підтвердили, що залучалися кафедрою до обговорення мети, змісту і завдань практик,
брали участь у засіданнях кафедри, робочих нарадах за результатами проходження практики, ініційованих
кафедрою. Так, роботодавці могли уточнювати завдання практики; за їх участю у 2020-2021 н. році були внесені
додаткові зміни в зміст ОК Моніторинг та оцінювання якості освіти стосовно процедур освітнього аудиту. На зустрічі
з ЕГ начальник управління Державної служби якості освіти у Львівській області В.Загрева підтвердила, що
здобувачі, які проходять практику в їх установі, достатньо володіють компетентностями, необхідними для подальшої
професійної діяльності: здобувачі залучаються до роботи з нормативними документами (ПРН15), збору і
систематизації статистичної інформації (ПРН3), до процедур оцінювання якості освітніх програм (ПРН11, ПРН12).
Під час спілкування з роботодавцями, останні наголосили також, що готові співпрацювати із ЗВО на даній ОП із
запровадженням дуальної форми навчання.

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

Набуття здобувачами освіти соціальних навичок передбачено у ПРН даної ОП. Під час спілкування із здобувачами
ЕГ переконалася в цьому. Кожна із дисциплін ОП має відповідно визначені цілі та забезпечує розвиток соціальних
навичок у взаємодії, співпраці, діяльності, що передбачає кооперацію (методи навчання: імітаційно-рольові ігри,
робота в мікрогрупах, презентації, виконання творчих робіт) , у т. ч. дисципліни, що викладаються іноземною
мовою. Так, ПРН 16-21 забезпечують розвиток комунікативних навичок (робота у команді, лідерство, конструктивна
взаємодія у професійній сфері); ПРН1-7 спрямовані на формування критичного мислення, генерацію нових ідей;
ПРН23-25 - організовувати власну професійну діяльність в автономному режимі; ПРН14 - на формування
проєктного мислення.

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

Професійний стандарт ОП 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 окремих освітніх компонентів ОП у кредитах ЄКТС відповідає фактичному навантаженню здобувачів вищої
освіти. Навчальний час здобувача вищої освіти визначається відповідно до п. 5 Положення про організацію
освітнього процесу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitn-
oho-protsesu-u-L-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-imeni-Ivana-Franka.pdf. Кількість аудиторних годин
становить 576 годин; кількість годин, відведених на практичну підготовку- 450 годин. На виконання магістерської
роботи відведено 360 годин. Здобувачі підтвердили, що їх влаштовує таке навантаження (4 дні на тиждень по 3 пари
в день; один день - бібліотечний. Зараз в умовах карантинних обмежень: 2 дні - очно; 2 дні - дистанційно). Аналіз
результатів опитування https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Zvit-statsionar.pdf показав, що
розподіл годин між дисциплінами, що читаються, повністю влаштовує 35,7% здобувачів; радше влаштовує - 57,1%,
радше не влаштовує - 7,1%. Розподіл годин між лекціями, практичними/семінарськими заняттями повністю
влаштовує 28,6% здобувачів; радше влаштовує - 50,0%, радше не влаштовує - 21,4%.

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
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здобуття освіти.

Підготовка здобувачів за дуальною формою не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОК складають логічну взаємопов’язану систему. У ПРН даної ОП передбачено набуття здобувачами освіти
соціальних навичок.

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

Принцип формування індивідуальної освітньої траєкторії не виконується у повній мірі. а саме здобувачі обирають,
як правило, ту дисципліну, яку обирає більшість. Виключення становить "Дисципліна вільного вибору" з циклу
загальної підготовки (3 кредити ЄКТС), яку студент обирає із переліку (6 позицій) запропонованих факультетом.
Рекомендовано: - запровадити реальний механізм вільного вибору здобувачами вищої освіти дисциплін
навчального плану; - розглянути питання щодо розробки інтегрованих курсів; - збільшити і різноманітити перелік
дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки, по можливості врахувати побажання і пропозиції здобувачів
вищої освіти з цього приводу. В ОП не достатньо представлений управлінський аспект ОП, а саме "здатність
застосовувати сучасні технології та методи управління". Теоретичні й практичні питання управлінської специфіки
організації освітнього простору в основному забезпечуються дисциплінами вибіркового блоку. Рекомендації: -
посилити управлінський аспект ОП за рахунок запровадження відповідних дисциплін; - розглянути можливість
перенесення дисциплін, які формують управлінські компетентності, з вибіркового блоку до обов'язкового. -
посилити зміст ОП гуманітарною складовою.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальними при
оцінюванні стали слабкі сторони п.2, п.3, п.4 критерію 2.

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

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

Правила прийому до ЗВО є чітким та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень і розміщені у відкритому
доступі на сайті ЗВО: https://bit.ly/33OQ2bI; https://bit.ly/3iWrZxO та https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-
students/admission-requirements-for-the-master-degree/ - вступ на магістратуру у формі вступного іспиту з іноземної
мови та фахових вступних випробувань складених у рік вступу. Конкурсний бал розраховується таким чином:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200
балів), П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – середній бал документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

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

Особливості ОП враховано у Правилах прийому https://bit.ly/3iXwYOT, їх розробляють терміном на 1 рік, відповідно
до щорічного оновлення МОН Умов прийому на навчання. Програми вступних випробувань https://bit.ly/2G0QH1v
формуються науково-педагогічними працівниками кафедри відповідно до компетентностей із загальної педагогіки,
що дозволяє зорієнтувати підготовку магістрів за профілем ОП. У правилах прийому немає дискримінації щодо
абітурієнтів, які не мають педагогічної освіти.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

ЕГ, спираючись на документи, оприлюднені на сайті ЗВО, а саме: Положенням про організацію освітнього процесу
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitn-oho-protsesu-u-L-vivs-
komu-natsional-nomu-universyteti-imeni-Ivana-Franka.pdf; Правила прийому до ЛНУ імені Івана Франка у 2020 році
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/; Тимчасове положенням про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/Tymchasove-polozhennia-Pro-poriadok-orhanizatsii-akademichnoi-mobil-nosti-zdobuvachiv-
vyshchoi-osvity-u-L-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-imeni-Ivana-Franka.pdf; Положенням про порядок
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту ЛНУ імені Івана Франка:
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Polozhennia-pro-poriadok-vyznannia-zdobutykh-v-
inozemnykh-vyshchykh-navchal-nykh-zakladakh-dokumentiv-pro-vyshchu-osvitu-L-vivs-kym-natsional-nym-
universytetom-imeni-Ivana-Franka.pdf та під час спілкування із здобувачами вищої освіти, НПП дійшла висновку, що
правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, є
доступними і зрозумілими для усіх учасників освітнього процесу. Під час переведення студентів з інших вітчизняних
та закордонних ЗВО та поновленні здобувач подає заяву та документ про попередню освіту (академічну довідку,
витяг з індивідуального плану студента, залікової книжки). Згідно з цим проводиться порівняльний аналіз ОП та
визначається академічна різниця; остаточне рішення про визнання результатів навчання приймає комісія за участі
завідувачів фахових кафедр. На даній ОП таких випадків не було.

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.

Спираючись на "Порядок визнання у ЛНУ імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та
інформальній освіті" https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Poriadok-vyznannia-u-L-vivs-komu-
natsional-nomu-universyteti-imeni-Ivana-Franka-rezul-tativ-navchannia-zdobutykh-u-neformal-niy-ta-informal-niy-
osviti.pdf та на результати спілкування із здобувачами і НПП кафедри ЕГ дійшла висновку, що правила визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є доступними і зрозумілими для всіх учасників освітнього
процесу. У силабусах дисциплін є посилання на освітні платформи і ресурси неформальної освіти. Відповідно до
"Порядку..." визнання результатів навчання поширюється лише на нормативні дисципліни ОП, загальний обсяг
результатів навчання не повинен перевищувати 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОП. Здобувачі
підтвердили, що ознайомлені з процедурою визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, а
саме: здобувач подає заяву із залученням усіх документів на кафедру, яка формує відповідну предметну комісію. На
даній ОП таких випадків не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Процедури визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, та отриманих у неформальній освіті є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, і студенти ознайомлені з ними у повній мірі.

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

Відсутність практики визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті. Рекомендації: активно
популяризувати серед здобувачів вищої освіти можливість здобуття додаткових компетентностей отриманих у
неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальним при
оцінюванні стали слабкі сторони п.4 критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Впровадження форм і методів навчання й викладання на ОП репрезентоване в силабусах, робочих програмах і
методичних матеріалах дисциплін. Здобувачі ОП з формами і методами навчання, можливостями їх вибору
знайомляться на перших заняттях, можуть обирати тематику магістерського дослідження, базу практики,
працювати у системі Moodle тощо. За результатами зустрічі з гарантом ОП, НПП та здобувачами встановлено, що
перевага у досягненні програмних результатів надається поєднанню традиційних та інноваційних методів навчання.
Технології інтерактивного, проблемного й ігрового навчання, інформаційно-комунікаційних та інших технологій
забезпечують варіативність методів навчання і викладання. Робота в групах, дидактичні, рольові ігри, метод
проектів, кейс-метод, ілюстрування, презентація допомагає здобувачам якісно засвоїти зміст навчального матеріалу.
Студентоцентрованості навчання сприяють форми індивідуальної та групової діяльності, виконання проєктів,
дослідницьких завдань. Голова Студентського уряду Н. Сениця, який є здобувачем ОП, відмітив, що НПП
застосовують індивідуальний підхід до вибору форм, методів і засобів навчання. Опитування студентів
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zvit-opytuuvannia-studentiiv.pdf засвідчило, що рівень
задоволеності студентів методами і формами навчання високий, з лекцій становить 100%, щодо методів проведення
лекцій повністю влаштовує 55,6% респондентів, 44,4 – радше влаштовує; семінарських/практичних – 61,1%; радше
влаштовує – 33,3; не влаштовує – 5,6. Студентоцентрований підхід на ОП, дозволяє здобувачам будувати
індивідуальну траєкторію, шляхом індивідуального визначення вибіркових курсів за яким здобувача розглядають як
суб’єкта із власними унікальними інтересами, потребами, досвідом та бекграундом. Відповідно до принципу
академічної свободи, ОП забезпечує здобувачам як суб’єктам освітнього процесу дисципліни вільного вибору,
напрями науково-дослідної роботи, теми для кваліфікаційної роботи, науково-дослідних проектів, індивідуальних
завдань, траєкторії виконання яких, спрямовані на формування пізнавальних інтересів та професійної
спрямованості (діяльності) здобувача освіти. Вони беруть активну участь в обговоренні програм дисциплін, їх
методичного забезпечення тощо. В процесі спілкування зі здобувачами встановлено, що форми та методи навчання і
викладання, застосовані у процесі реалізації ОП дозволяють їм бути автономними і відповідальними учасниками
освітнього процесу. Під час свого візиту, ЕГ дійшла висновку, про повну відповідність ОП принципам академічної
свободи.

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).

Під час зустрічі здобувачі підтвердили, що інформація щодо цілей, змісту й очікуваних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання у межах освітніх компонентів надається на початку вивчення курсу. Її у вільному
доступі репрезентують у силабусах, робочих програмах і методичних матеріалах на сторінці викладача. У силабусах і
робочих програмах дисциплін зазначена коротка анотація, мета, обсяг курсу, очікувані результати навчання,
критерії оцінювання навчальної діяльності студента (політика виставлення балів), акцентовано увагу на дотриманні
академічної доброчесності в процесі виконання самостійної роботи під час вивчення курсу. Окрім того, лектор на
першій лекції доводить до відома студентів значущу інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, форм поточного і підсумкового контролю тощо. В умовах дистанційного навчання учасники освітнього
процесу активно використовують для інформування, навчання, перевірки знань, обліку та оцінювання- системи
Деканат та Moodle. Викладачі кафедри розміщують для студентів поточну інформацію на сторінці факультету у
позиції «Дистанційне навчання», платформах електронного навчання Moodle, Teams та інших, використовують
хмарні технології, соціальні мережі тощо. На запит членів ЕГ, викладачі продемонтрували свої дисципліни в системі
Moodle.

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

Під час зустрічей з учасниками освітнього процесу ЕГ з’ясувала, що поєднання навчання і досліджень активно
практикується на ОП. Здобувачі освіти засвідчили, що у процесі вивчення дисциплін, викладачі Ю. Заячук, О.
Біляковська, , І Мищишин; Л. Ковальчук; О. Караманов, М. Крива, Т. Лещак використовують результати своїх
наукових досліджень, які відповідають напряму ОП. Також їх репрезентують на наукових семінарах кафедри,
звітних наукових конференціях університету, в яких студенти теж беруть активну участь. Здобувачі ОП долучались
до організованої кафедрою міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування
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освітнього простору навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір» (2019 р.) як учасники обговорень.
Результати наукових досліджень викладачів Ю. Заячук, Г. П’ятакової, Х. Калагурки, В. Федини-Дармохвал, О.
Караманова увійшли в колективну монографію «Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у
системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити». Здобувачі ОП представляють результати своїх
магістерських досліджень, науково-дослідної діяльності під час вивчення дисциплін, на щорічних
міжфакультетських, студентських наукових конференціях «Актуальні проблеми української освіти», які проводяться
в рамках кафедральних наукових заходів. Опубліковані матеріали двох таких конференцій
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/studmaterialy13.pdf , https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Prohrama-stud.-konferentsii.pdf наочно демонструють поєднання навчання і досліджень
під час реалізації ОП. Результати досліджень студентів відображені в одноосібних та у співавторстві з керівниками
магістерських робіт у публікаціях у фахових виданнях, збірниках тез. Магістрантка Ю. Дмитрів, здобула диплом ІІ
ступеня в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки»,
https://www.lnu.edu.ua/yuliia-dmytriv-pryzerka-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-zi-spetsial-
nosti-osvitni-pedahohichni-nauky/. У 2020 р. на підставі результатів навчання і науково-дослідної роботи магістру
А.Крижику, призначено академічну стипендію Кабінету міністрів України
https://www.facebook.com/kameniar/posts/3149457411798278/. Постійна участь здобувачів у різноманітних
конкурсах, проєктах, є надзвичайно ефективним засобом забезпечення ПРН та наочно демонструє факт залучення
студентів до наукових досліджень із подальшою практичною апробацією їхніх результатів в межах реалізації ОП.

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

Під час фокус-груп із викладачами, експертній групі було продемонстровано систематичне оновлення навчальних
курсів, яке відбувається на підставі актуальних трендів розвитку ОП та ринку праці, результатів підвищення
викладацької майстерності авторів, так і з урахуванням результатів систематичного опитування студентів:
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zvit-opytuuvannia-studentiiv.pdf;
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Zvit-statsionar.pdf; https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/Zvit-zaochne.pdf. Навчання на ОП здійснювалось один рік (2019/2020 н.р.), за його
результатами членами групи забезпечення проаналізовано опитування студентів, роботодавців, проведено
внутрішній моніторинг щодо оновлення змісту освітніх компонентів, результати якого враховано в навчально-
методичних комплексах 2020-2021 н.р. В процесі зустрічей, здобувачі ОП відмітили, що в усіх освітніх компонентах
відбулися зміни, а саме: Педагогіка вищої школи: перегляд онлайн вебінарів і майстер-класів; оновлено літературу.
Психологія вищої школи: доповнено завдання СР аналізом публікацій з актуальних проблем психології вищої
школи. Іноземна мова професійного спрямування: змінено систему оцінювання; зменшено кількість письмових
завдань; кореговано СР ОК «Правила успішної презентації». Методологія та методи наукових досліджень якості
освіти: розширено зміст теми 8 (якості ученого-педагога, студента-дослідника); доповнено питання до іспиту.
Поєднанню навчання, викладання і досліджень сприятиме авторський навчальний посібник «Моделювання
науково-педагогічних досліджень» (2020), у якому висвітлені методологічні, теоретичні, практичні, методичні й
діагностичні концепти діяльності педагога-дослідника https://bit.ly/32Wjbmf; Експертна діяльність в галузі освіти:
розширено зміст теми 6 (методи наукового прогнозування, методи експертних оцінок), теми 8 (досвід підготовки
експертів у галузі освіти); уточнено формулювання питань для підсумкового контролю. Моніторинг та оцінювання
якості освіти: розширено зміст дисципліни у частині процедур аудиту закладу освіти. Сучасні освітні технології:
уточнено зміст окремих тем, розширено питання для самоконтролю. Дистанційна освіта. Інформаційні технології
освітнього простору: додано тему «Освітні платформи дистанційного навчання». Професійна майстерність
організатора освітнього простору: тему 3 доповнено матеріалом про етику та правила професійного спілкування
онлайн; додано нові питання у перелік питань до іспиту; додано творчі завдання. Конфлікти в педагогічній
діяльності: скорочено список літератури; уточнено зміст деяких тем; розписано критерії оцінювання проектів у
робочій програмі, методичних матеріалах. Організація інтелектуального дозвілля: на підставі особистого досвіду
створено навчально-методичний посібник, що висвітлює психолого-педагогічні, методичні, технічні аспекти
підготовки, проведення і підведення підсумків інтелектуальних змагань для різних вікових груп
https://bit.ly/3mNO2t2.

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

У ході зустрічей з’ясовано, що інтернаціоналізація є невід'ємною складовою діяльності ЛНУ в забезпеченні якості
освіти щодо відповідності міжнародним стандартам. На ОП реалізуються 12 угод в рамках Еразмус+ КА 1:
міжнародна навчальна кредитна мобільність. Здобувачі ОП - Ю. Дмитрів, О. Лавро, подавалися на участь в конкурсі
в рамках даної програми до університетів Бремена (Німеччина) і Уппсала (Швеція). На даний час, викладачі та
здобувачі ОП працюють над підготовкою заявок в рамках поточного конкурсу на новий проект в Університет
Бремена. Викладач ОП Ю. Заячук, брала участь в Еразмус+ КА 1: міжнародна кредитна мобільність для викладачів,
університет Турку (ФІнляндія, 2017 рік). На ОП здійснюється активна діяльність щодо інтернаціоналізації вищої
освіти: Ю. Заячук – іноземний член експертної групи проекту «Підтримка інтернаціоналізації українських закладів
вищої освіти» Центру розвитку якості освіти Університету прикладних наук м. Мюнстер, Німеччина, 2019, член
експертної ради грантової програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» Українського культурного фонду,
2020; Н. Горук – член робочої групи Проекту Erasmus+ ITE-VET :«Вдосконалення підготовки вчителів для
практично-орієнтованого навчання в галузі професійної освіти», 2016-2018, член робочої групи проекту
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«Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні», Erasmus+, Жан Моне,
2017-2020. Викладачі О. Біляковська, Н. Горук, Н. Яремчук– учасники Міжнародного проекту Еразмус+ ITE-VET:
«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання». Викладачі О.
Біляковська, Н. Горук, Н. Заячківська, Х. Калагурка, Т. Лещак, І. Мищишин, С. Цюра проходили стажування у
Вроцлавському університеті; Ю. Заячук в Університеті Турку; О. Біляковська – в Університеті П.Й. Шафарика; О.
Караманов – у Прешовському та Ягелонському університеті; М. Крива – Жешівському університеті. Під час
експертизи, експертна група з'ясувала повну відповідність наданої у відомостях самооцінювання інформації щодо
впровадження інституційної політики та стратегії інтернаціоналізації на ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Наявність силабусів усіх освітніх компонентів, представлення їх на сайті кафедри, на персональних сторінках
викладачів. Вільний доступ до навчально-методичних ресурсів здобувачів, що забезпечує високий рівень
поінформованості щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонент.
Активна міжнародна діяльність викладачів ОП на різних рівнях науково-викладацької співпраці, зокрема, високий
рівень академічної мобільності, коли кожен викладач бере участь у міжнародних проектах, стажуваннях, долучає до
академічної активності здобувачів ОП.

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

не виявлено

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Під час фокус-груп із викладачами, здобувачами, стейкхолдерами ЕГ було продемонстровано систематичне
оновлення навчальних курсів, яке відбувається на підставі актуальних трендів розвитку ОП та ринку праці,
результатів підвищення викладацької майстерності авторів програми, результатів систематичного опитування
здобувачів ОП. Постійна участь здобувачів у різноманітних конкурсах, проєктах є надзвичайно ефективним засобом
забезпечення ПРН та наочно демонструє факт залучення студентів до наукових досліджень із подальшою
практичною апробацією їхніх результатів в межах реалізації ОП. За результатами зустрічей, ЕГ констатовано
високий рівень інтернаціоналізації ОП, який засвідчує її унікальність.

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

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

Форми контрольних заходів: інтерпретація (усний контроль), письмовий контроль, оцінка самостійної роботи,
виконання групових та індивідуальних завдань, cамоконтроль (MOODLE), проміжний тестовий контроль (Google
forms), тестовий контроль, самоконтроль, іспити, заліки. Критерії оцінювання здобувачів, а також вимоги щодо
контрольних заходів регулюються Положенням 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) та Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (розділи 7, 8, 9)
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Зазначені документи оприлюднені
на головній сторінці сайту кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/pedagogy), що спрощує здобувачам ОП доступ до цих документів. Крім того
критерії оцінювання для кожного виду навчальної діяльності визначені у силабусах та робочих програмах
дисциплін, які також розміщені на сайті кафедри у вкладці Навчальні курси. Розклади залікових та екзаменаційних
сесій та інформація про терміни атестації не пізніше як за 10 днів до початку сесії розміщуються на сторінці
факультету педагогічної освіти. Під час бесіди здобувачі повідомили, що інформація щодо контрольних заходів і
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критеріїв оцінювання надається НПП на першій зустрічі (на першому занятті), критерії оцінювання обговорюються
з ними і є зрозумілими.

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

Стандарт вищої освіти для даної спеціальності відсутній. Однак існує певна формальна неузгодженість назв форм
атестацій: в описі ОП, навчальному плані та на веб-сайті кафедри паралельно фігурують різні назви: в навчальному
плані «атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен» та "кваліфікаційна робота"; в описі ОП:
"кваліфікаційна магістерська робота" та «державний комплексний екзамен». Ці назви використовуються як
синонімічні.

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.

Посилання на документи, які регулюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розміщені на
сайті Університету та кафедри: Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та Положення про екзаменаційну комісію
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). Об’єктивність екзаменаторів при
проведенні контрольних заходів забезпечується через реалізацію таких підходів та процедур: встановлення єдиних
критеріїв оцінювання; відкритість і прозорість проведення контрольних заходів; переважання тестових форм
контролю; використання при проведенні контрольних заходів комп’ютерних технологій (http://e-
learning.lnu.edu.ua/login/index.php); попереднє ознайомлення здобувачів вищої освіти з критеріями оцінювання;
встановлення єдиних правил перездачі та оскарження оцінок; оприлюднення виставлених оцінок та їх доступність
для студентів у журналах успішності, на сторінці (https://dekanat.lnu.edu.ua/), в екзаменаційних та залікових
відомостях. Порядок ліквідації академічної заборгованості та повторного проходження дисциплін регламентуються
у Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка (розділ 5 Порядок ліквідації академічної заборгованості)
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та у Порядку повторного вивчення
окремих дисциплін (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Poriadok-povtornoho-vyvchennia-
okremykh-dystsyplin.pdf). Відповідно цих документів повторне складання іспитів (заліків) дозволяють не більше двох
разів з кожної дисципліни (один раз викладачу, другий раз комісії, яку створює завідувач кафедри і затверджує
декан факультету). Здобувачі вищої освіти, які не ліквідували академічну заборгованість не більше ніж з трьох
дисциплін, мають право на повторне вивчення цих дисциплін. Здобувача вищої освіти, який не склав екзамен
(залік) із дисципліни, яку вивчав повторно, відраховують за академічну неуспішність. Результати проведеного у
вересні 2020 року опитування здобувачів вищої освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/Zvit-opytuuvannia-studentiiv.pdf) свідчать про те що 61,1% опитуваних повністю, а 38,9%
опитуваних переважно задоволені можливістю оскарження результатів. При зустрічі здобувачі вищої освіти,
присутні на фокус-групі, підтвердили, що правила проведення контрольних заходів чітко визначені і доступні для
учасників освітнього процесу за даною освітньою програмою. Випадків конфлікту інтересів, пов’язаних із
необ’єктивністю екзаменаторів за даною освітньою програмою не було.

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

В ЗВО розроблено й впроваджено низку документів, які визначають політику та регулюють питання академічної
доброчесності, а саме Положення про забезпечення академічної доброчесності (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/Polozhennia-pro-zabezpechennia-akademichnoi-dobrochesnosti-u-L-vivs-komu-natsional-
nomu-universyteti-imeni-Ivana-Franka.pdf), Кодекс академічної доброчесності (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/Kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-L-vivs-koho-natsional-noho-universytetu-imeni-Ivana-
Franka.pdf), Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Polozhennia-pro-opytuvannia-studentiv-
pratsivnykiv-vykladachivvypusknykiv-ta-robotodavtsiv-shchodo-iakosti-osvitn-oho-protsesu.pdf). НПП та здобувачі
підписують Декларацію про дотримання академічної доброчесності працівником (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/05/Deklaratsiia-pro-dotrymannia-akademichnoi-dobrochesnosti-pratsivnykom-u-L-vivs-komu-
natsional-nomu-universyteti-imeni-Ivana-Franka.pdf) та Декларацію про дотримання академічної доброчесності
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здобувачем вищої освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Deklaratsiia-pro-dotrymannia-
akademichnoi-dobrochesnosti-zdobuvachem-vyshchoi-osvity-u-L-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-imeni-Ivana-
Franka.pdf). Цю інформацію підтвердили НПП та здобувачі за даною ОП. Також студенти зазначили, що їх
інформували щодо необхідності дотримання академічної доброчесності на першому році навчання, та
обговорювали питання академічної доброчесності під час вивчення окремих ОП. В ЗВО і на факультеті визначені
особи відповідальні за перевірку наукових робіт на наявність плагіату. Під час резервної зустрічі проректор з
науково-педагогічної роботи та інформатизації В.М. Кухарський підтвердив використання системи Unicheck для
перевірки на унікальність кваліфікаційних робіт. Згідно Положення про забезпечення академічної доброчесності
організацію перевірки покладено на завідувача кафедри. За даною ОП передбачається написання та захист
магістерської роботи. Щодо процедури перевірки робіт на наявність плагіату заступник декана факультету
педагогічної освіти Л.С. Нос (відповідальна за перевірку на факультеті) повідомила наступне: не пізніше ніж за
місяць до захисту роботи мають бути передані завідувачем кафедри на перевірку, результати перевірки будуть
доведені до завідувача кафедри та доповідатимуться на засіданні кафедри. Здобувачі під час зустрічі повідомили, що
ознайомлені із процедурою перевірки робіт на плагіат. За ОП факти плагіату і списування були зафіксовані на
контрольних заходах поточного контролю, у виконанні окремими студентами завдань СР, зокрема з дисципліни
Методологія та методи наукових досліджень якості освіти. У цих випадках студенти отримували «0» балів, суворе
попередження і були зобов’язані повторно здати роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Здобувачі вищої освіти, НПП за даною ОП та адміністрація кафедри і факультету знаходяться у тісній співпраці,
мають налагоджені зв’язки. Здобувачі ознайомлені з вимогами щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання,
щодо політики академічної доброчесності та процедур її дотримання. Вся необхідна нормативна документація
знаходиться у вільному доступі на сайті кафедри, здобувачі обізнані щодо її наявності та можуть безперешкодно
ознайомитися з відповідною інформацією.

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

Недоліком даної освітньої програми є формальна неузгодженість назви підсумкової атестації. Так у описі освітньої
програми (редакція 2020 року) фігурує поняття «атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен» (Розділи 2.1
та 2.2) та «державний комплексний екзамен» (Розділ 3). Експертна група рекомендує усунути зазначену
неузгодженість.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальним при
оцінюванні стали слабкі сторони п.2 критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Професійна та академічна фаховість зазначених у додатку до відомостей самооцінювання викладачів,
підтверджується наведеною на персональних сторінках викладачів інформацією щодо освіти, досвіду практичної
професійної діяльності у відповідній галузі, основних наукових напрацювань у вигляді публікацій, участі в
міжнародних проєктах, навчальними дициплінами, їх силабусами та методичним забезпеченням. Викладання
кожної дисципліни на ОП, керівництво практиками забезпечують викладачі, чий рівень кваліфікації, наукового й
навчально-методичного доробку відповідає конкретному освітньому компоненту. Такий підхід, наочно демонструє
обґрунтованість підбору фахівців та відповідність викладачів тим навчальним курсам, які вони читають. Фаховість
викладацького складу підтверджують результати опитування студентів – професіоналізм викладачів за п’ятьма
різними критеріями позитивно оцінили 100% респондентів. Експертна група дійшла висновку щодо повної
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кореляції зведеної інформації про викладачів з ОП в частині освітніх компонентів. Правдивість наданих відомостей
про академічну та професійну кваліфікацію перевірено та встановлено шляхом зіставлення оприлюдненої на сайті
ЗВО інформації з наданою під час проведення експертизи інформацією.

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

Конкурсний відбір викладачів ОП регулюється документами: «Порядок проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана
Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf; «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. Зазначені в цьому документі критерії відбору
прозорі та повною мірою дають змогу забезпечити успішну реалізацію освітньої програми завдяки відповідності
викладачів необхідному рівню фаховості та професіоналізму, який оцінюється за показниками в навчально-
методичній, науковій та організаційній діяльності, які відповідають змісту освітньої програми. Пріоритетом серед
вимог є показники науково-дослідної роботи, що відображеної в публікаціях, участі в проєктах та стажуваннях,
досвід наукової роботи за спрямованістю ОП. Професіоналізм викладачів також оцінюється за презентацією
викладацької компетентності на відкритому занятті. Під час експертизи, науково-педагогічний персонал підтвердив
дотримання вимог до науково-педагогічних працівників і безпосередньо самої процедури обрання та прийняття на
роботу, що засвідчує наявність у ЗВО системного, структурованого та якісного підбору викладачів та його втілення в
інституційну практику задля реалізації певних курсів та ОПП загалом. ЕГ з'ясовано, що рейтинг викладачів
визначався тільки за 2019/2020 н.р. і результати рейтингу не використовувалися для мотивування викладачів.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП відбувається на основі підписаного
Договору про співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Управлінням
Державної служби якості освіти у Львівській області (17.06.2020 р.). Під час фокус-груп, представники роботодавців
В.Загрева, Т.Ілечко, А.Красовська, О.Осередчук продемонстрували свою обізнаність і специфіку реалізації ОП,
розповіли про результати використання свого наукового та виробничого потенціалу для підвищення якості
навчання та викладання, спільного виконання науково-дослідних робіт. Зазначені роботодавці активно долучені до
керівництва педагогічної (зі спеціалізації) практики на базі Управління Державної служби якості освіти та Центру
маркетингу та розвитку Львівського національного університету. Викладачі кафедри Д. Герцюк, О. Квас, Н. Яремчук
у співавторстві з працівниками Управління державної служби якості розробили Освітню програму для підготовки
експертів із проведення інституційного аудиту, досвід створення якої дозволив розшити співпрацю з роботодавцями
– працівниками Управління, які у третьому семестрі були залучені до організації практики
https://ipodp.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Osvitnia-prohrama_osvitni-eksperty.pdf. Роботодавці П.
Сікорський, Л. Охріменко, О. Олексюк, О. Осередчук залучалися до аналізу організації освітнього процесу під час
проведення кафедрою Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього
простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір» (24-25 жовтня, 2019 р.)
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/PROHRAMA-format6_onovl19-10.pdf. Зазначена у
відомостях самооцінювання інформація щодо залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
відповідає дійсності й відображає активну співпрацю у процесі підготовки здобувачів ОП.

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

Наведені у відомостях самооцінювання приклади залучення провідних фахівців, професіоналів-практиків, експертів
галузі та представників роботодавців як до аудиторних занять, так і до організації та проведення різних семінарів і
практик насправді відповідають реальному стану речей у зазначеному аспекті. Аудиторні заняття з нормативних
дисциплін ОП проводять викладачі кафедри, які є професіоналами і практиками у контексті дисципліни та профілю
ОП. О. Квас є експертом для проведення акредитацій освітніх програм зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні
науки, 012 – Дошкільна освіта (НАЗЯВО, наказ від 23.12.2019р.), О. Біляковська – експерт для проведення
акредитацій освітніх програм зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (НАЗЯВО, наказ від 21.10.2019р.), Ю.
Заячук – іноземний член експертної групи проєкту «Підтримка інтернаціоналізації українських закладів вищої
освіти» Центру розвитку якості освіти Університету прикладних наук м. Мюнстер, Німеччина. Від роботодавців у
навчальний процес для проведення аудиторних занять залучено: О. Осередчук (керівник Центру маркетингу та
розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка; експерт, тренер та голова Галузевої експертної
ради 02, НАЗЯВО) - семінарські заняття з дисципліни «Формування стандартів змісту шкільної освіти: Україна і
Європейський Союз»; В. Загрева (Начальник Управлінням Державної служби якості освіти у Львівській області) –
практичні заняття з курсу «Управлінський процес в сучасних закладах освіти», «Моніторинг та оцінювання якості
освіти». За результатами зустрічей, ЕГ встановлено високий рівень комунікації та взаємодії між роботодавцями,
викладачами та здобувачами ОП.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Професійний розвиток викладачів ОП визначає «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf. Викладачі ОП пройшли стажування
й підвищення кваліфікації в закордонних та українських закладах вищої освіти (Інститут педагогіки Вроцлавського
університету (Польща), Ягеллонський університет (Польща), Жешівський університет (Польща), Університет Турку
(Фінляндія), Прешовський університет (Словаччина), Університет П.Й.Шафарика (Словаччина), Національний
університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького, ЗВО «Український католицький університет»). У зв’язку з пандемією було введено
«Тимчасове положення ЛНУ імені Івана Франка про дистанційне стажування здобувачів вчених звань у ЗВО,
наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС». Зростання професійних
досягнень науково-педагогічних працівників, відбувається завдяки накопиченню практичного досвіду й
систематичного перегляду власного викладання і педагогічної взаємодії в межах реалізації університетської
програми підвищення кваліфікації працівників. Викладачі ОП пройшли курси підвищення кваліфікації «Цифрові
компетентності в освіті» (2020р.), які було організовано базі Університету. З 1.10.2020 р. проходять курси
професійного розвитку викладачів ЛНУ «Вдосконалення викладацької майстерності» https://www.lnu.edu.ua/kurs-
dlia-vykladachiv-universytetu/. Викладачі ОП мають можливості опановувати нові методи вдосконалення професійної
майстерності, здобувати практичні навички, оволодіти інноваційними технологіями навчання і викладання та
реалізувати їх в освітньому процесі.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО відповідно до Положення про мотиваційний фонд https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf, Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і
студентів університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf,
Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf, Положення щодо системи матеріального і
морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/awards/, розроблена дієва система щодо стимулювання та підвищення викладацької
майстерності НПП. Університет створює умови для проходження стажування та заохочує викладачів ОП до участі у
програмах академічної мобільності: О. Біляковська, Н. Яремчук, Проект Еразмус+ «Вдосконалення підготовки
вчителів для практично-орієнтованого навчання в галузі професійної освіти» (2016-2018) та Н. Горук як член
робочої групи Проекту https://www.uera.org.ua; Ю. Заячук учасник тренінгу в рамках Проекту Жана Моне
«Західноукраїнський дослідницький центр європейських студій»; член робочої групи Університету у проекті ЄС
TEMPUS “DIMTEGU, (2013–2016) http://dimtegu.tsu.ge/; учасник проекту «Сучасні реформи вищої освіти: глобальні
тенденції і адаптація до місцевих умов» в рамках міжуніверситетської угоди (Гумбольдтський університет). За
високий професіоналізм викладачі ОП мають різного роду відзнаки: Л. Ковальчук - нагрудний знак «Відмінник
освіти України» (1999), За наукові досягнення (2011) МОН України; О. Квас – Подяка МОН України (2019), Н.
Заячківська– Подяка НАНУ (2018), Г. П’ятакова – Подяка Ректора (2018), Х. Калагурка – Грамота ЛОДА (2016), М.
Крива – Подяка ЛОДА (2018).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують ОП, є кваліфікованими викладачами та науковцями, активно
беруть участь в академічній мобільності, міжнародних проектах, курсах підвищення викладацької майстерності.
Позитивною практикою є університетська система матеріального та морального заохочення працівників. Наявне
реальне залучення роботодавців до участі в реалізації освітнього процесу за ОП.

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

не виявлено

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП повністю відповідає даному критерію. Усі викладачі ОП пройшли стажування й підвищення кваліфікації в
закордонних та українських закладах вищої освіти, здобутий досвід активно впроваджують під час реалізації ОП, це
свідчить про її інноваційність. Експертна група дійшла висновку, щодо повної кореляції зведеної інформації про
викладачів ОП в частині освітніх компонентів. За результатами зустрічей, ЕГ встановлено, високий рівень
комунікації та взаємодії між роботодавцями, викладачами та здобувачами ОП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Факультет педагогічної освіти має достатній аудиторний фонд, зокрема 8 аудиторій, обладнаних мультимедійними
проекторами, 2 комп’ютерні класи, вільний доступ до мережі Wi-Fi, власну бібліотеку. Власну книгозбірню має і
кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Крім того здобувачі вищої освіти мають вільний доступ до
ресурсів Наукової бібліотеки університету (https://lnulibrary.lviv.ua) з фондом понад 3 млн. томів з електронним
каталогом (https://lnulibrary.lviv.ua/katalog/) та репозитарієм, до бібліографічних та реферативних баз даних Web of
Science та Scopus (https://lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/databases/). Студенти даної освітньої програми
мають доступ до низки фахових періодичних видань, що також сприяє досягнення програмних результатів
навчання. На веб-сторінці кафедри розміщено описи ОК із комплексом навчально-методичного забезпечення,
інструктивні матеріали для написання кваліфікаційних робіт, проходження практик. За словами викладачів та
здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою наявне матеріально-технічне та навчально-методичне
забезпечення є переважно достатнім для досягнення цілей програми та зазначених програмних результатів
навчання. Результати опитування здобувачів вищої освіти свідчать про те що 64,3% здобувачів повністю або
переважно задоволені наявним методичним забезпеченням; 78,6% здобувачів повністю або переважно задоволені
рівнем доступу до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет; 78,6% здобувачів повністю або переважно задоволені
рівнем оснащеності факультетів та лабораторій. Управління освітнім процесом забезпечується через пакет програм
«Деканат». Усі здобувачі вищої освіти мають корпоративні адреси, через які забезпечується вільний доступ до
особистих електронних кабінетів, електронного журналу та дає можливість доступу до платформ дистанційного
навчання TEAMS, системи MOODLE та до ресурсів хмарного сховища One-Drive. Оскільки ОП нова (реалізується з
2019 року), то викладачі постійно працюють над її удосконаленням та розвитком. Наприклад, обговорюється
можливість і доцільність включення до освітньої програми компонентів щодо освітніх вимірювань. У цьому випадку
можуть виникнути потреби у специфічному матеріально-технічному, методичному, програмному забезпеченні. Такі
перспективи обговорюються гарантом програми та викладачами кафедри із адміністрацією факультету. Під час
спілкування із студентським самоврядуванням було відзначено не достатньо комфортні умови проживання у
гуртожитку в цілому; що представники студуряду долучаються до вирішення таких проблем. В гуртожитках
функціонують студради. Під час спілкування із деканом факультету було констатовано, що ЗВО вирішує проблеми із
гуртожитком, що це одне із пріоритетних питань на засіданнях Вченої ради. Здобувачі даної ОП не проживають у
гуртожитку.

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

Викладачі та здобувачі вищої освіти під час зустрічей з ЕГ усно підтвердили що ЗВО забезпечує їм безоплатний
доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів (бібліотеки, спортивних майданчиків, гуртків,
перевірки наукових робіт на плагіат тощо), необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в
межах ОП. Результати проведеного у вересні 2020 року опитування здобувачів вищої освіти
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Zvit-opytuuvannia-studentiiv.pdf) свідчать про те що 64,3%
здобувачів повністю або переважно задоволені наявним методичним забезпеченням; 78,6% здобувачів повністю або
переважно задоволені рівнем доступу до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет; 78,6% здобувачів повністю або
переважно задоволені рівнем оснащеності факультетів та лабораторій. НПП також під час зустрічі запевнили ЕГ, що
мають безоплатний доступ до інформаційних ресурсів (наприклад, до ресурсів розміщення наукометричних
журналів).

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.
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Дотримання норм пожежної безпеки та цивільного захисту регламентується низкою документів та інструкцій,
розроблених в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-
bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). Всі вони знаходяться у вільному доступі. Відео-презентація, надана гарантом
освітньої програми, та спілкування із здобувачами вищої освіти та викладачами засвідчують безпечність та комфорт
освітнього середовища. Здійснено озеленення території біля корпусу факультету, облаштовано рекреаційну зону.
Декан факультету Дмитро Дмитрович Герцюк у бесіді з експертною групою розповів про плани подальшого
покращення освітнього середовища, облаштування «відкритого простору», майданчиків. Адміністрація факультету
та співробітники кафедри регулярно комунікують зі студентами для з’ясування їх потреб і побажань. З 2010 року з
метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту психічного
здоров’я усіх його учасників, а також гуманізації стосунків у студентських та викладацьких колективах функціонує
Психологічна служба університету (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-
service/). Також функціонує телефон довіри. Послуги, які надаються Психологічною службою є безкоштовними для
здобувачів вищої освіти та працівників університету. Під час зустрічей із здобувачами освіти та органами
студентського самоврядування було підтверджено, що для задоволення потреб та інтересів студентів в ЗВО
функціонують спортивні секції, гуртки, відбуваються різноманітні культурні та спортивні заходи, конкурси,
концерти тощо. Студенти беруть участь у благодійній та волонтерській діяльності.

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

Під час зустрічі з ЕГ здобувачі вищої освіти за даною ОП, а також представники органів студентського
самоврядування підтвердили, що отримують достатню підтримку від викладачів, представників кафедри,
адміністрації. Реалізуючи освітню підтримку здобувачів викладачі на початку курсу представляють їм комплекси
навчально-методичного забезпечення, пояснюють критерії оцінювання, особливості виконання СР, підготовки до
проміжного й підсумкового контролю. Впродовж семестру викладачі надають допомогу студентам, які потребують
додаткових пояснень, консультацій. Консультативну - від психологічної служби ЗВО; щодо участі в програмах
міжнародної мобільності, міжнародних проектах - від Відділу міжнародних зв'язків: https://international.lnu.edu.ua/.
Інформаційна - здійснюється шляхом розміщенням на веб-сторінках розкладів навчання, консультацій, сесійного
контролю; порядку поселення в гуртожитку, рейтингів успішності (https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/reytynh),
оголошення про студентські конкурси. Організаційна - полягає у консультуванні в пошуках моделей і стратегій
навчання, формуванні позитивної мотивації, професійних інтересів, вдосконаленні навичок СР, консультуванні
щодо вибору дисциплін, дотриманні норм академічної доброчесності, сприянні активній участі у волонтерській
діяльності та громадському житті. Консультативну підтримку здобувачам вищої освіти за даною програмою надають
викладачі, працівники деканату та відповідних відділів і служб. Змістова сторона консультування охоплює усі
сфери: навчальну, виховну, наукову, соціальну. У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в ЗВО передбачена
можливість телефонних консультацій щодо актуальних питань освітнього процесу, соціальних, психологічних
питань, проблем здоров’я тощо (https://www.lnu.edu.ua/telefonni-konsul-tatsii-shchodo-aktual-nykh-pytan/).
Консультативна підтримка професійного характеру надається під час ярмарків кар’єри, практик, зустрічей зі
роботодавцями. Соціальну підтримку здобувачам вищої освіти надають студентська профспілкова організація:
окремим категоріям (дітям-сиротам, особам з особливими потребами) надаються можливості пільгового
проживання в гуртожитку (https://studviddil.lnu.edu.ua/pil-hove-prozhyvannia-v-hurtozhytku/), соціальні стипендії
(https://studviddil.lnu.edu.ua/sotsial-ni-stypendii/). Для здобувачів передбачена можливість оздоровлення на
відпочинкових базах у Залізному Порту, Лазурному, Шацьку, Чинадієво http://ppos.lnu.edu.ua/function/vacations.
Результати проведеного у вересні 2020 року опитування здобувачів https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/Zvit-opytuuvannia-studentiiv.pdf свідчать, що 100% здобувачів повністю або переважно
задоволені рівнем інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи; 72,8% здобувачів повністю або
переважно задоволені рівнем можливості комунікації з викладачами.

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

За даною ОП наразі не навчаються особи з особливими освітніми потребами, однак у корпусі факультету
педагогічної освіти обладнано пандус, туалетна кімната, спеціальний ліфт для задоволення потреб таких осіб. Також
у бібліотеці Університету наявні підручники шрифтом Брайля, а один із гуртожитків має спеціальне обладнання для
студентів з особливими потребами, для маломобільних осіб. Крім цього під час зустрічі з експертною групою
представники органів студентського самоврядування повідомили, що в Університеті існує практика матеріальної
підтримки студентів з особливими потребами. На сайті Університету наведена інформація для людей з особливими
освітніми потребами (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-
malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).

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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В Університеті створено Комісію з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), розроблена Антикорупційна програма, крім цього політика і
процедури вирішення конфліктних ситуацій врегульовуються Статутом Університету, Правилами внутрішнього
розпорядку. Під час зустрічі здобувачі освіти описали порядок своїх дій у разі виникнення конфліктної ситуації.
Деякі навчальні дисципліни освітньої програми (Комунікативні технології в освітньому просторі, Професійна
майстерність організатора освітнього простору та ін.) передбачають удосконалення комунікативних умінь
безконфліктної взаємодії, навичок етичної поведінки здобувачів вищої освіти. Крім цього 24.10.2019 студенти даної
освітньої програми були учасниками тренінгу «Попередження булінгу в освітньому середовищі: 7 кроків його
подолання», який провели науковці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://umo.edu.ua/). За даною ОП
випадки сексуальних домагань, дискримінації та корупції відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Університет має добре розвинену навчальну та соціальну інфраструктуру, зокрема бібліотеки, гуртожитки, їдальні,
спортивний комплекс, тощо. Здобувачів вищої освіти мають вільний доступ до платформ дистанційного навчання,
до бібліографічних та реферативних баз даних Web of Science та Scopus. В Університеті функціонує Психологічна
служба та телефон довіри.

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

Недостатня кількість місць та недостатньо комфортні умови проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитках, про
що повідомили представники адміністрації Університету. Рекомендації: вжити заходи для усунення даного
недоліку.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальним при
оцінюванні стали слабкі сторони п.1 критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В процесі експертизи встановлено, що основними документами, які регулюють процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП є: Положення про організацію освітнього процесу
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf; Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf. Функції щодо координації внутрішнього забезпечення якості покладено на Центр ЗЯО
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf. Процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються документом Методичні рекомендації щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття ОП: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf. Кафедрою здійснюється перегляд ОП один раз на рік
(протокол №16 від 30.06.20 р.) для внесення змін, певної корекції ОК, програм навчальних дисциплін (за
необхідності), структури навчання. За результатами обговорення ОК ОП, їх упровадження, форм проведення,
якісних показників вносяться відповідні пропозиції щодо поліпшення процесу навчання в розрізі методів навчання і
методів оцінювання та їх відповідності ПРН. В процесі зустрічей, НПП і здобувачі ОП відмітили, що після перегляду
в усіх ОК відбулися зміни, зокрема: «Педагогіка вищої школи» (впроваджено онлайн вебінари і майстер-класи;
оновлено літературу); «Психологія вищої школи» ( доповнено завдання СР аналізом публікацій з актуальних
проблем психології вищої школи); «Іноземна мова професійного спрямування» (змінено систему оцінювання;
зменшено кількість письмових завдань; кореговано СР «Правила успішної презентації»; «Методологія та методи
наукових досліджень якості освіти» (розширено зміст теми 8 (якості ученого-педагога, студента-дослідника,
доповнено питання до іспиту); «Експертна діяльність в галузі освіти: розширено зміст теми 6 (методи наукового
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прогнозування, методи експертних оцінок), теми 8 (досвід підготовки експертів у галузі освіти); уточнено
формулювання питань для підсумкового контролю); «Дистанційна освіта. Інформаційні технології освітнього
простору» (додано тему «Освітні платформи дистанційного навчання»); «Професійна майстерність організатора
освітнього простору»; тему 3 доповнено матеріалом про етику та правила професійного спілкування онлайн; додано
нові питання у перелік питань до іспиту; додано творчі завдання); «Конфлікти в педагогічній діяльності»
(скорочено список літератури; уточнено зміст деяких тем; розписано критерії оцінювання проектів у робочій
програмі, методичних матеріалах); «Організація інтелектуального дозвілля» (на підставі особистого досвіду
створено навчально-методичний посібник: https://bit.ly/3mNO2t2). У ЗВО відбувається моніторинг якості освітньої
діяльності, якості навчання та викладання, результати якого обговорюються на засіданні кафедри, науково-
методичної комісії, радах факультету, радах університету.

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.

Набір на ОП відбувся 2019-2020 н.р., перегляд ОП відбувся після першого року навчання з метою аналізу й
удосконалення відповідно до пропозицій зацікавлених сторін. Під час зустрічі викладачі підтвердили, питання
обговорювалося на засіданні Вченої ради факультету за участі членів групи забезпечення ОП (протокол №1 30
серпня 2020). Під час зустрічі із здобувачами, останні підтвердили, що з ними спілкувалися, проводили бесіди,
круглі столи, опитування, де вони могли висловити побажання та зауваження по ОП. Позиції всіх зацікавлених
сторін обговоренні (засідання кафедри протокол №1 від 27 серпня 2020). Внесені пропозиції затверджені Вченою
радою факультету і внесені до нової редакції ОП і робочих програм та навчально-методичних матеріалів на 2020-21
н.р. З метою забезпечення якості ОП відділ менеджменту якості освітнього процесу Центру забезпечення якості
освіти https://education-quality.lnu.edu.ua/about/subdivisions/education-management-division/ періодично проводить
анкетування здобувачів. Магістри мали можливість оцінити ОП за широким спектром показників двічі – у травні
2020 https://bit.ly/3cBzZlphttps://bit.ly/337zVqAі та вересні 2020 https://bit.ly/2GiAaq0. Результати анкетування
https://bit.ly/3cBzZlp, https://bit.ly/337zVqA,https://bit.ly/2GiAaq0 розміщено у вільному доступі на веб-сайті
університету, на сторінці програми. Здобувачі констатували, що є повноправними партнерами у всіх процесах
реалізації ОП спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» та забезпечення її якості. На зустрічі зі здобувачами та
лідерами студентського самоврядування М.Спересенко, Н.Синиця, Н. Нечепурна з'ясовано, що у складі всіх
колегіальних органів університету є представники студентського самоврядування, які беруть активну участь в їх
діяльності, зокрема щодо питань організації освітнього процесу, якості освітніх послуг, результатів успішності
навчання. Так, студент другого року навчання цієї ОП Назар Сениця є Головою Студентського уряду ЛНУ імені Івана
Франка https://cutt.ly/efX2TVB. Пропозиції, зауваження представників студентського самоврядування беруть до
уваги, на підставі чого виносять відповідні рішення щодо проєктування, реалізацію та розвиток ОП. Стосовно даної
ОП , з а результатами бесід, анкетувань здобувачів – введено зміни в навчальний план, оновлено вибіркові
компоненти – цикли загальної, професійної та практичної підготовки.

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

В процесі фокус-груп із гарантом, здобувачами, роботодавцями з’ясовано, що на ОП постійно проводиться
моніторинг ринку праці, відбувається залучення роботодавців до формування вимог щодо комплексу
компетентностей здобувачів; опитування студентів щодо якості освітнього процесу (протокол № 16 від 30.06.20 р.);
аналіз успішності студентів (щороку) із подальшим обговоренням його результатів на засіданнях кафедри загальної
педагогіки та педагогіки вищої школи. В процесі спілкування з роботодовцями В.Загрева, Т.Ілечко, А.Красовська,
О.Осередчук з’ясовано, що вони долучаються як партнери до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості: надають рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення ОП, викладають на ОП, постійно
взаємодіють з усіма учасниками освітнього процесу. На ОП було проведено Міжнародну науково-практичну
конференцію «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та
вітчизняний вимір», 2019 https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/PROHRAMA-format6_onovl19-
10.pdf, до якої активно були долучені роботодавці- П. Сікорський, Т. Пантюк, Л. Охріменко, О. Олексюк. Вони
акцентували на змістових аспектах ОП, її спеціалізації та особливостях; отримання відгуків роботодавців про
діяльність здобувачів під час проходження практики та їх пропозицій (заплановано на завершення практики);
співробітництва з Управлінням Державної служби якості освіти у Львівській області (начальник Управління – В.
Загрева) і Центром маркетингу та розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка (керівник
Центру – О. Осередчук), на базі яких студенти проходять педагогічні практики (зі спеціалізації) та які вносять
відповідні пропозиції щодо формування професійних компетентностей здобувачів ОП. Стейкхолдери В. Загрева, О.
Осередчук залучені до рецензування Робочої програми педагогічної практики (зі спеціалізації) та надали відповідні
рекомендації щодо розроблення комплексних завдань, які будуть запропоновані під час проходження практики. За
результатами науково-пошукової діяльності викладачів та участю роботодавців в обговоренні програм практик –
внесено доповнення у зміст дисциплін спеціалізації. ЕГ відзначило, що у ЗВО відсутні університетські, факультетські
ради, об’єднання роботодавців, є лише локальні на кафедрах.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Освітня програма акредитується вперше, випускників ще немає. Але для сприяння у працевлаштуванні випускників
в університеті діє відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом https://cutt.ly/yfX2PD9. Керівник відділу І.
Сновидович розповіла, що їхні працівники надають кваліфіковані поради студентам щодо вибору місця праці,
підготовки резюме і співбесіди; інформацію щодо вакансій; проводять опитування випускників тощо. Також задля
сприяння у працевлаштуванні відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників проводить серії
навчально-ознайомлювальних зустрічей «Практикум з роботодавцями», відбуваються ярмарки кар’єри.
Найближчий захід відбудеться 21 жовтня 2020 р. відділ спільно з Інформаційним Центром ЄС та за підтримки
Представництва ЄС в Україні організовує День кар'єри ЄС online.

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

Навчальний процес у форматі запровадженої освітньої програми, здійснюється вперше. ОП проходить первинну
акредитацію. Досвід здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП за рік її провадження перебуває на
початковій стадії напрацювання результатів щодо узагальнення. Процедуру внутрішнього забезпечення якості
освіти під час її реалізації виконує Відділ менеджменту якості освітнього процесу Центру забезпечення якості освіти
ЛНУ імені Івана Франка https://cutt.ly/afX2c48, який проводив опитування здобувачів ОП двічі у травні та вересні
2020. Якість освіти здобувачі оцінювали за широким спектром показників щодо освітньої програми у цілому та
освітніх компонентів зокрема. Результати анкетування https://bit.ly/3cBzZlp, https://bit.ly/337zVqA,
https://bit.ly/2GiAaq0 розміщено у вільному доступі на веб-сайті університету, на сторінці програми. Система
забезпечення якості освіти ЗВО зреагувала за наступною процедурою: результати першого опитування студентів
було обговорено на засіданні кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (Протокол №16 від
30.06.2020 р.). За результатами опитування здобувачі загалом позитивно оцінили освітню програму за її
компонентами, освітні компоненти за їх змістовими та процесуальними характеристиками. Гарант ОП С. Цюра,
відмітила, що перелік вибіркових дисциплін, які в процесі опитування запропонували студенти, дуже широкий і
потребує опрацювання. Також, окремі компоненти освітньої програми потребують доповнення у змістовій частині
та удосконалення у критеріях оцінювання та змісті завдань. Розроблення нової редакції ОП та навчально-
методичних комплексів на 2020-21 н.р. дозволило внести відповідні зміни і корективи. Результати другого
опитування було обговорено в жовтні 2020 р.

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

ОП «Організація освітнього простору: управління та експертиза» проходить акредитацію вперше.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, науково-педагогічні
працівники забезпечують розроблення та реалізацію ОП, її періодичний перегляд у контексті якості програми;
працівники кафедри, О.Квас та О.Біляковська, які безпосередньо залучені до діяльності з експертизи освітніх
програм НАЗЯВО та О. Осередчук, як Голова галузевої експертної Ради 02 НАЗЯВО володіють достатньою
компетентністю для аналізу та вдосконалення внутрішнього забезпечення якості освіти, консультування у
середовищі закладу освіти; здобувач освітнього рівня, студент А. Крижик проходить процедури тренінгів з
підготовки експертів НАЗЯВО, та здобувач Н. Сениця, що є головою Студентського Уряду є достатньо активними
учасниками заходів з аналізу і удосконалення змісту ОП і забезпечення їх якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Реальне залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців до розроблення та періодичного перегляду ОП,
проведення моніторингу щодо якості ОП через проведення робочих нарад, зустрічей, засідань кафедри.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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У ЗВО відсутні університетські, факультетські ради, об’єднання роботодавців, є лише локальні на кафедрах.
Рекомендації: - ЗВО активізувати роботу щодо створення громадських об'єднань роботодавців-партнерів. -
формалізувати через систему електронного опитування учасників освітнього процесу і роботодавців з метою
полегшення аналізу зауважень і пропозицій щодо покращення ОП і оперативного їх врахування в ОП. -
активізувати роботу Центру забезпечення якості, інших структурних підрозділів щодо розроблення інституційної
системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності ЛНУ, враховуючи вітчизняний та європейський
досвід

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальним при
оцінюванні стали слабкі сторони п.3 критерію 8.

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.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка розроблена та імплементована низка нормативних
документів, які визначають чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу. Усі документи знаходяться у відкритому доступі на веб-сайті Університету у розділі «Університет
сьогодні і завтра» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Посилання на
більшість із них є також на веб-сторінці кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету
педагогічної освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/pedagogy).

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На момент проведення експертизи даної освітньої програми на офіційному сайті ЗВО відсутній проєкт опису. Тому є
не зрозумілою процедура надання зауважень і пропозицій на неї заінтересованих сторін. Гарантом ОП було
прокоментовано, що проєкти ОП "знімаються" з сайту, як тільки ОП затверджується вченою Радою ЗВО, а
отримання пропозицій і зауважень з боку заінтересованих сторін відбувається: з боку роботодавців - під час робочих
нарад, участі у засіданнях кафедри; з боку здобувачів вищої освіти - під час опитувань; з боку НПП - під час засідань
кафедри. На сайті факультету педагогічної освіти https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/new-ukrainian-
school/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram на даний час розміщені проєкти інших ОП, які знаходяться на
обговоренні.

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.

Опис освітньої програми, що містить зокрема інформацію про її цілі, програмні результати навчання та освітні
компоненти, розміщено у вільному доступі на веб-сайті кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
факультету педагогічної освіти (https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/pedagogy). Так, на веб-сайті розміщено опис
освітньої програми затверджений у 2018 році та введений в дію в 2019 році (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/OPP_mahistr_011_2019.pdf), нова редакція опису освітньої програми 2020 року
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/OPP_mahistr_011_2020.pdf) та навчальні програми та
силабуси освітніх компонентів в розділі «Навчальні курси» (https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/pedagogy).
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Веб-сайти Університету, факультету педагогічної освіти та кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
є сучасними, зручними у користуванні та містять необхідну інформацію.

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

На веб-сторінці, на якій розміщені проєкти описів освітніх програм відсутні проєкт ОПП та інструкції щодо надання
пропозицій. Рекомендації: розробити чіткі процедури надання стейкхолдерами пропозицій щодо удосконалення
проєктів освітніх програм, які знаходяться на громадському обговоренні.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Загалом ОП відповідає даному критерію. Наявні вище зазначені слабкі сторони є не суттєвими. Вирішальним при
оцінюванні стали слабкі сторони п.2 критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

B
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Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Грабовенко Наталія Валеріївна

Члени експертної групи

Бойко Марія Миколаївна

Хруцька Олена Валеріївна
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