
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36735 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36735

Назва ОП Музичне мистецтво

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 025 Музичне мистецтво

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Макаренко Лідія Петрівна, Руденко Олександр Федорович,
Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 13.07.2020 р. – 15.07.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://kultart.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Vidomosti-pro-
SO_05_04_2020.pdf

Програма візиту експертної групи https://kultart.lnu.edu.ua/news/rozpochynaie-robotu-ekspertna-hrupa-
dlia-provedennia-akredytatsiynoi-ekspertyzy-onp-025-muzychne-
mystetstvo-u-l-vivs-komu-natsional-nomu-universyteti-imeni-ivana-
franka https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/accreditation-music-art.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП є затребуваною з боку стейкхолдерів. Склад групи забезпечення ОНП дозволяє досягти потенційного
зростання наукового і професійного рівня здобувачів. ЗВО надає всі можливості для створення якісного освітнього
середовища, де є необхідне інструментальне (фахове) та інформаційне забезпечення. Обсяг ОНП та окремих ОК у
кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої
освіти та є відповідним для досягнення цілей та ПРН. Зміст ОНП має чітку структуру та відповідає предметній
області визначеної для неї спеціальності; освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Форми та методи навчання
дають змогу вдосконалювати soft-skills через зміст навчальних дисциплін, зокрема «Педагогіка вищої школи»,
«Психологія вищої школи». «Педагогічна практика» та інші. У ЗВО наявні усі внутрішні документи, які регулюють
питання організації освітнього процесу, побудови індивідуальної освітньої траєкторії та практичної підготовки
студентів. Доступність та зрозумілість матеріалів щодо проведення конкурсного добору викладачів дозволяє
залучати фахівців з необхідним професійним рівнем та враховує думку здобувачів. Експертною групою виявлено,
що академічна кваліфікація викладачів, які забезпечують компоненти ОНП, відповідає цілям та ПРН. ЗВО
демонструє залучення роботодавців і практикуючих професіоналів до освітнього процесу; виконує вимоги щодо
прозорості та публічності своєї діяльності у повній мірі; інформує стейкхолдерів про основні аспекти освітнього
процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Глибоке впровадження культури академічної доброчесності в політику ЗВО. Зрозумілість і прозорість системи
проведення контрольних заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти. Створення системи стимуляції
професійного розвитку НПП та аспірантів, яка забезпечує можливість стажування, мотиваційне матеріальне та
моральне заохочення. Дієвість структурних підрозділів, зокрема Центру забезпечення якості освіти та Центру
моніторингу Львівського національного університету імені Івана Франка Створення сприятливих умов для
формування індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням наукових інтересів аспірантів. Чітка політика щодо
запобігання корупції, дискримінації та запобігання конфліктних ситуацій (надано положення про комісію з питань
етики). Виконання ЗВО вимог щодо прозорості та публічності своєї діяльності у повній мірі, інформування
стейкхолдерів про основні аспекти освітнього процесу (оприлюднення на сайті кафедри музикознавства та хорового
мистецтва ОНП, описів та силабусів її освітніх компонентів). Проект ОНП попередньо обговорювався і лише після
врахування певних зауважень різних стейкхолдерів ОНП була затверджена та оприлюднена на сайті ЗВО.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

З метою удосконалення змісту ОК, їх відповідності тематиці наукових досліджень аспірантів, ОНП потребує
постійного перегляду на основі опитування стейкхолдерів. При формулюванні цілей ОНП слід врахувати суспільну
місію ОП та місію щодо формування особистості, чіткіше скоригувати цілі ОП відносно місії, візії та стратегічних
цілей ЗВО. Ретельно переглянути усі силабуси, зокрема на предмет розкриття головних особливостей дисципліни,
чіткого формулювання розподілу балів за всі види навчальної роботи. Надалі активізувати наукову діяльність НПП,
що дасть можливість розширити тематичне коло наукових інтересів викладачів, особливо тих, хто у перспективі
може здійснювати керівництво дисертаціями та їх рецензування.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.
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Стратегія 2020 Львівського національного університету ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) вказує на пріоритетність органічного поєднання фундаментальних
наукових досліджень та якісної освітньої діяльності. Підготовка фахівців третього рівня вищої освіти, здатних
розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного мистецтва (здійснення науково-дослідницької діяльності,
аналітичної роботи, наукового консультування), що є метою ОНП, відповідає Стратегії ЛНУ ім. Івана Франка та
корелюється з її положеннями про пріоритетність цінностей свободи наукового і педагогічного мислення, розвитку
культурно-мистецького середовища. Стратегія розвитку факультету культури і мистецтв на 2020-2025 р. декларує
якісну підготовку фахівців нового покоління, створення гідних умов для навчання і праці студентів та викладачів у
творчому академічному середовищі - відповідно до законодавства України, християнських принципів честі та моралі
(https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Stratehiia-rozvytku-KIM-1.pdf), що є дотичним до змісту низки
ОК ОНП. Проте, цілі самої ОНП є дещо вузько направленими, адже не враховують в усій повноті місію формування
особистості, що передбачено місією, візією та стратегічними цілями ЗВО.

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

Урахування позицій і потреб усіх стейкхолдерів підтверджено під час відеоконференцій з роботодавцями, НПП,
здобувачами. Представниками керівництва було зазначено, що ЗВО ретельно обговорює на рівні засідань
структурних підрозділів побажання стейкхолдерів, де аналізуються шляхи втілення в освітній процес сучасних
тенденцій. Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
заінтересованих сторін. Під час он-лайн зустрічі представники роботодавців, зокрема, проф. Г.В. Карась
(Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), проф. С.М. Пилипчук (декан філологічного
факультету Львівського національного університету ім. І. Франка) підтвердили, що їх побажання були враховані як
при створенні ОНП, так і під час її перегляду на початку 2020 р. Центром моніторингу, за допомогою Google форм,
збирається інформація з метою вивчення якості наданої освіти випускникам. Зміст анкет відділу для роботодавців
розміщено за посиланнями https://docs.google.com/forms/d/1FAo-
r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/viewform?
edit_requested=true Також збирається та аналізується за допомогою Googl форм інформація про якість отриманої
освіти від випускників. Центр моніторингу якості освіти надав експертній групі результати опитування, щодо змісту
О П . (https://docs.google.com/forms/d/1ViQc2NXUZ8dOLGe7zdnbdPlifymiGB6YAAesn6u8NUY/viewform?
edit_requested=true) Врахування інтересів здобувачів вищої освіти підтверджено і під час відповідних бесід у різних
фокус-групах.

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.

Цілі ОНП та ПРН відображають тенденції розвитку спеціальності, які полягають у необхідності багатовекторного
дослідження української музичної культури та усвідомлення процесів світового музичного мистецтва.
Фундаментальні знання національного і сучасного музичного мистецтва необхідні в усіх видах діяльності
викладача-музиканта в різних закладах освіти, у просвітницько-лекторській діяльності. Роботодавці з інших
закладів ЗВО та гарант підтверджують брак саме молодих науковців, задіяних у навчальному процесі. Одним з
головних роботодавців виступає сам ЛНУ імені Івана Франка, адже усі кафедри факультету культури і мистецтв
потребують омолодження й оновлення кадрового складу молодими науковцями. Урахування регіонального
контексту полягає у тому, що дана ОНП дає можливість здобути ступінь доктора філософії викладачам мистецьких
ЗВО Галичини, На ОНП активно переймають досвід аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм,
зокрема тих, що розроблені у мистецьких ЗВО. Результати вивчення досвіду провідних музикознавчих шкіл
реалізуються у низці освітніх компонент, зокрема «Музична антропологія», «Основи парамузикознавства»,
«Етномузикологія: історія та сучасність», «Сучасні музично-медієвістичні дослідження», «Проблеми сучасного
музикознавства» та ін. Згідно інформації, отриманої від здобувачів даної ОНП, ЗВО надає всі підстави для
позиціонування себе на європейському рівні. Частина здобувачів вищої освіти на сьогодні працює за фахом та є
задіяною в сучасному культурно-мистецькому і навчальному процесі.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю відсутній. ПРН відповідають вимогам дев’ятого рівня Національної рамки
кваліфікацій та здатні забезпечити концептуальні та методологічні знання в галузі музикознавства; спеціалізовані
уміння та навички для розв’язання значущих музикознавчих проблем, розширення та переоцінки вже існуючих
знань, критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та комплексних ідей.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Тісний контакт між усіма стейкхолдерами на рівні співпраці в усіх сферах мистецької освіти; визначення цілей ОНП
та програмних результатів навчання з урахуванням потреб стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності,
регіонального контексту. ПРН відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій.

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

Рекомендуємо при формулюванні цілей ОНП врахувати суспільну місію ОП та місію щодо формування особистості,
чіткіше скоригувати цілі ОП відносно місії, візії та стратегічних цілей ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Критерій 1 має загальну відповідність, недоліки є несуттєвими.

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).

Під час ознайомлення із документами, навчальним планом та ОНП, членами ЕГ було з’ясовано, що обсяг ОНП та
окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства та складає 40 кредитів ЄКТС, з яких 18 кредитів
ЄКТС відводиться на дисципліни за вільним вибором здобувачів. Стандарт вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, Визначені ОНП програмні результати навчання відповідають
вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня.

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.

Зміст ОНП має чітку структуру, освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності
дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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Під час бесід із здобувачами було з’ясовано, що структура ОНП передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Аспіранти мають можливість вільного вибору дисциплін (18 кредитів ЄКТС, що
становить 45 % від загальної кількості кредитів ЄКТС), самостійно вибирають тематику дисертації та наукового
керівника. Аспіранти мають можливість сформувати індивідуальний шлях здійснення наукового дослідження.
Можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачено в “Тимчасовому положенні про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка”,
“Положенні про організацію освітнього процесу”, “Тимчасовому положенні про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, “Про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені
Івана Франка”. Веб-посилання на зазначені документи у ВСО є актуальними, документи розміщенні на сайті ЗВО.

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

Під час спілкування із аспірантами було з’ясовано, що ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку
здобувачів. Це дозволяє здобути необхідні компетентності для подальшої професійної діяльності. Здобувачі
проходять педагогічну (асистентську) практику, читають лекції для студентів рівня бакалаврату та магістратури.
Практична підготовка відбувається через участь у наукових проєктах (конференції, методичні семінари, круглі
столи, симпозіуми та ін). Веб-посилання у ВСО на “Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім. І.
Франка” (https://cutt.ly/jazEfVn ) є актуальним.

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

Під час спілкування із аспірантами було з’ясовано, що ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям. Загальні та фахові компетентності формують
здатність: працювати в міжнародному контексті; усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових
досліджень українською та іноземною мовами; практичного впроваджувати результати власних досліджень; діяти
соціально відповідально та громадянсько-свідомо. Аспіранти є активними учасниками наукового товариства, яке
функціонує про ЗВО.

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

Професійний стандарт відсутній

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

Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне навантаження
здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та ПРН

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів ОНП за дуальною формою освіти не здійснюється

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства. Визначені ОП програмні результати
навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. Зміст
ОНП має чітку структуру, освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності
дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Зміст та структура ОНП відповідає предметній області визначеної для
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неї спеціальності та передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. ОНП та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів, що дозволяє здобути необхідні компетентності
для подальшої професійної діяльності. ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills), що відповідають заявленим цілям. Загальні та фахові компетентності формують здатність: працювати в
міжнародному контексті; усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень
українською та іноземною мовами; практичного впроваджувати результати власних досліджень; діяти соціально
відповідально та громадянсько-свідомо. Аспіранти є активними учасниками наукового товариства, яке функціонує
про ЗВО. Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та ПРН.

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

Слабких сторін не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Критерій 2 має загальну відповідність рівню “В”.

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

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

Правила прийому до аспірантури є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені
на офіційному веб-сайті ЗВО («Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році Львівського
національного університету імені Івана Франка» https://cutt.ly/1abG4a8). У документі прописано законодавчу
аргументацію, процедуру та вимоги до вступу, перелічено назви спеціальностей, надано перелік необхідних
документів, обґрунтовано критерії оцінювання та ін.

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

Правила прийому на навчання до аспірантури враховують особливості ОНП. Абітурієнти під час вступу проходять
фахове випробування, метою якого є виявити знання з історії музичного мистецтва та встановити рівень
аналітичних здібностей. Також майбутні аспіранти демонструють власні дослідницькі проєкти. Презентації мають
бути оригінальним, актуальним та мати перспективну майбутнього наукового дослідження.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється документами, які оприлюднені на офіційному
сайті ЗВО, лінки на веб-посилання, що містяться у ВСО, є актуальними, процедура визнання результатів навчання
прописана детально і ґрунтовно.

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.
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У ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
(«Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті» оприлюднено на офіційному сайті ЗВО, лінк у ВСО є актуальним).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до аспірантури є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені
на офіційному веб-сайті ЗВО. У документі прописано законодавчу аргументацію, процедуру та вимоги до вступу,
перелічено назви спеціальностей, надано перелік необхідних документів, обґрунтовано критерії оцінювання та ін.
Правила прийому на навчання до аспірантури враховують особливості ОНП. Визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО регулюється документами, які оприлюднені на офіційному сайті ЗВО, процедура визнання
результатів навчання прописана детально і ґрунтовно. У ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Веб-посилання на документи у ВСО є актуальним.

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

Рекомендовано доопрацювати процедуру визнання результатів навчання, зокрема, розділити процедуру визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Критерій 3 має загальну відповідність рівню “В”.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Під час вивчення ОНП, бесід із здобувачами та іншими стейкхолдерами членами ЕГ було з’ясовано, що форми та
методи навчання і викладання на ОНП сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. У ЗВО систематично
відбуваються моніторинг задоволеності навчальним процесом, побажання та рекомендації стейкхолдерів беруться
до уваги під час формування ОНП.

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 бесід із аспірантами було з'ясовано, що їм своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей,
змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів під час перших занять, у
формі силабуса та в описах навчальних дисциплін на офіційному сайті ЗВО.

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 акредитації було з'ясовано, що ЗВО в повній мірі забезпечує поєднання навчання і дослідження під час
реалізації ОНП, відповідно до рівня вищої освіти «Доктор філософії», спеціальності «025 Музичне мистецтво» та
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цілей зазначеної програми. Здобувачам забезпечена можливість займатися науковою та дослідницькою діяльністю
за обраною тематикою.

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

НПП оновлюють зміст освіти на основі сучасних вітчизняних та закордонних практик. Викладачі кожного семестру
здійснюють перегляд змісту навчальних дисциплін. РПНД та силабуси обговорюються на засіданнях кафедри та є у
вільному доступі на сайті ЗВО. На основі наукових досліджень викладачів розробляється проблематика наукових
робіт аспірантів.

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

Аспіранти ОНП є учасниками програми мобільності (Еразмус +). Здобувачі ЗВО беруть участь у міждержавних
вузівських обмінах (Інститут музикології Ягеллонського університету, м. Краків, Польща, Інститут музикології
Варшавського університету). Інтернаціоналізацію діяльності ЗВО передбачено такими документами: “Положення
про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів”, “Стратегія міжнародної діяльності Львівського
національного університету імені Івана Франка", “Тимчасовим положення про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ”. Інтернаціоналізація освіти відбувається завдяки розширенням доступу
НПП і аспірантів до зарубіжних електронних ресурсів та наукових електронних баз
(https://galinfo.com.ua/news/lnu_otrymav_dostup_do_mizhnarodnyh_baz_danyh_scopus_ta_web_of_science_270333.
html

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання на ОПН сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. У ЗВО систематично
відбуваються моніторинг задоволеності навчальним процесом, побажання та рекомендації стейкхолдерів беруться
до уваги під час формування ОП. Здобувачам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей,
змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів під час перших занять, у
формі силабуса та в описах навчальних дисциплін на офіційному сайті ЗВО. ЗВО в повній мірі забезпечує поєднання
навчання і дослідження під час реалізації ОНП, відповідно до рівня вищої освіти «Доктор філософії», спеціальності
«025 Музичне мистецтво» та цілей зазначеної програми. Здобувачам забезпечена можливість займатися науковою
та дослідницькою діяльністю за обраною тематикою. НПП оновлюють зміст освіти на основі сучасних вітчизняних
та закордонних практик. Викладачі кожного семестру здійснюють перегляд змісту навчальних дисциплін. РПНД та
силабуси обговорюються на засіданнях кафедри та є у вільному доступі на сайті ЗВО. На основі наукових досліджень
викладачів розробляється проблематика наукових робіт аспірантів. Аспіранти ОНП є учасниками програми
мобільності (Еразмус +). Здобувачі ЗВО беруть участь у міждержавних вузівських обмінах. Інтернаціоналізація
освіти відбувається завдяки розширенням доступу НПП і аспірантів до зарубіжних електронних ресурсів та наукових
електронних баз.

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

Критично слабких сторін не виявлено. Рекомендуємо доопрацювати силабуси навчальних дисциплін, зробити їх
більш зручними для ознайомлення саме для аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Критерій 4 “Навчання і викладання за освітньою програмою” має загальний рівень відповідності “В”
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

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

Контрольні заходи відповідають меті та завданням ОНП. Інтерв’ювання здобувачів підтвердило їх доступ до
інформації про контрольні заходи. Зміст силабусів є доступним для здобувачів на сайті факультету/кафедри й має
вичерпну інформацію про кожну дисципліну (https://kultart.lnu.edu.ua/spetsial-nist-025-muzychne-mystetstvo).
Критерії оцінювання та розподіл балів чітко відображені у переважаючій кількості силабусів. Форми контрольних
заходів регламентуються положенням: «Положення про організацію освітнього процесу»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf (пункти 7-9).

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

Форми атестації відповідають меті та завданням ОП. Стандарту на сьогодні немає. Атестація здобувачів відбувається
1) у формі комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності; 2) у формі публічного захисту дисертації.

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

Правила проведення контрольних заходів мають чіткий і зрозумілий характер. Інтерв’ювання підтвердило, що
здобувачі вищої освіти вільно орієнтуються в інформації про контрольні заходи. На сайті факультеті розміщено
необхідну інформацію. Освітній процес контролює також Центр забезпечення якості освіти. В процесі бесіди зі
здобувачами було підтверджено, що за потреби декан, завідувачі кафедр і викладачі відкриті до діалогу й
конфліктні ситуації вирішуються на стадії виникнення. Силабуси окреслюють рівень знань та систему оцінювання за
видами робіт при поточному контролі. Процедура проведення контрольних заходів, порядок оскарження є у
відкритому доступі ( http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) , як і
Положення про екзаменаційну комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-
comission.pdf) Здобувачі ВО під час закритої зустрічі виявили обізнаність щодо процедури оскарження оцінки та її
порядок. У ЛНУ ім. Івана Франка працює комісія з питань етики та професійної діяльності
(https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), але потреби у зверненні до даного підрозділу 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.

Основними документами, що забезпечують виконання умов даного підкритерію, є Положення про організацію
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення про забезпечення академічної доброчесності у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодекс академічної доброчесності Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx).
ЕГ у процесі спілкування з різними фокус-групами виявила, що академічна доброчесність є пріоритетною для
написання дисертацій. Вибір напрямку або теми дисертації ретельно обговорюється на засіданнях кафедр. В
наявності все необхідне забезпечення для перевірки робіт на плагіат. Для здобувачів вищої освіти проводяться дні
(тижні) академічної доброчесності; проводиться ознайомлення учасників освітнього процесу з відповідним
положенням

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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Глибоке впровадження культури академічної доброчесності в політику ЗВО. Зрозумілі і прозорі системи проведення
контрольних заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти.

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

Ретельно переглянути усі силабуси на предмет більш цікавого опису особливостей навчальної дисципліни, чіткого
розподілу балів, зокрема дисциплін «Електронна та комп’ютерна музична творчість», «Науковий семінар».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Критерій 5 має загальну відповідність рівню “В”. Виявлені недоліки не є суттєвими.

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.

Академічна та професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників, задіяних у реалізації ОНП, відповідає
освітнім компонентам програми. Усі викладачі групи забезпечення мають відповідну освіту, науковий ступінь та
звання, професійний досвід викладання дисциплін. Аналіз навчально-методичних та наукових доробок викладачів
підтвердив їх академічну та професійну кваліфікацію. Порівняльний аналіз доробку наукових керівників здобувачів
(О.В.Козаренка, Ю.Є. Медведика, О.І.Коломиєць, С.О.Салдан) дозволив прийти до висновку про дотичність їх
наукових інтересів до тематики робіт аспірантів. Означені наукові керівники мають ґрунтовні праці у галузі
української музичної культури різних історичних періодів, що відповідає й сфері наукових інтересів здобувачів.
Тематика наукових робіт професорів і доцентів кафедри музикознавства та хорового мистецтва (Ю.Є.Медведика,
С.О.Салдан, О.І.Коломиєць, Т.М.Дубровного, Ферендович М.В., Пасічника В.П.) та суміжних кафедри філософії
мистецтв (О.В.Козаренка) і кафедри музичного мистецтва (Король О.М., Кияновської Л.О.) дозволяє їм при потребі
виконувати функції рецензентів наукових досліджень аспірантів (https://kultart.lnu.edu.ua/about/staff).

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

Конкурсний добір НПП регулюється «Порядком 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). Для конкурсного добору створюються
конкурсні комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності поданих претендентами документів до вимог,
встановлених до науково-педагогічних працівників законами України, зокрема вимог конкурсу. При доборі
враховуються наявність відповідного наукового рівня, навчально-методичної літератури, сертифікатів тренінгів та
стажування. Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОК, а також викладають на
ОНП, на онлайн зустрічі підтвердили, що процедури конкурсного відбору є прозорими і зрозумілими. З метою
підвищення мотивації працівників та стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти і науки, в
Університеті діє 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). Визначення
рейтингів працівників сприяє активізації навчально-методичної, наукової активності викладачів, систематичному
проходженню стажування НПП, формуванню якісного науково-педагогічного штату. Інформація щодо
рейтингування викладачів враховується під час їх участі в конкурсі на заміщення вакантних посад, атестації
наукових працівників, прийняття рішення щодо продовження трудових відносин.

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

Сторінка 11



Структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка є Відділ сприяння
працевлаштуванню, до функцій якого входять розробка системи анкетувань (опитувань) та їх проведення для
випускників Університету та роботодавців; забезпечення умов і підтримки, необхідних для досягнення студентами
прогресу у своїй академічній кар’єрі; розробка пропозицій із залучення роботодавців до СВЗЯО. У процесі
спілкування зі стейкхолдерами було підтверджено залучення представників роботодавців до освітнього процесу,
зокрема до спільної організації і проведення конференцій і науково-методичних семінарів, проведення лекцій. Слід
зазначити, що одним із потенційних роботодавців виступає сам Університет. На зустрічі з керівництвом,
менеджментом, адміністрацією цього ЗВО неодноразово наголошувалось, що усі кафедри факультету культури і
мистецтв, а також кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси потребують молодих
фахівців відповідної спеціальності. Представники інших роботодавців також констатували брак молодих
музикознавців з науковим ступенем у західних регіонах України, спроможних продовжувати й розвивати традиції
української наукової школи.

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

На сторінці кафедри у Facebook (https://www.facebook.com/groups/kafmusicologylnu/) міститься підтвердна
інформація про співпрацю з професіоналами-практиками. Враховуючи специфіку ОНП третього рівня спеціальності
025 Музичне мистецтво, представники роботодавців постають водночас й професіоналами-практиками, яких
залучають до освітнього процесу на ОНП. Опитування у фокус-групах підтвердили, що до аудиторних занять,
проведення майстер-класів й окремих лекцій залучаються не лише представники західного регіону, але й професори
з Харкова, Одеси та інших міст.

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

У ЗВО діє Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf.) та функціонує Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій – Центр досконалості
імені Жана Моне (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_eu-studies.pdf). Центр організовує і
проводить наукові та інші заходи; бере участь у вітчизняних і міжнародних проектах та програмах; сприяє
формуванню висококваліфікованого науково-педагогічного, наукового персоналу з належними знаннями та
компетентностями у сфері європейських студій тощо. Науково-педагогічні працівники факультету культури і
мистецтв активно долучаються до організованих в ЛНУ імені Івана Франка курсів для вдосконалення професійної
майстерності викладачів, зокрема: - комп’ютерних курсів (https://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy) , які
формують вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi ; - курсів з вивчення іноземних мов на базі
Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій (https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-
neperervnoji-osvity/language-cources). Підвищенню рівню професійної майстерності НПП, що забезпечують
реалізацію ОНП, сприяє стажування у вітчизняних і закордонних ЗВО. Упродовж 2017-2020 рр. низка викладачів
ОП пройшла стажування у ЗВО та науково-дослідних інститутах України та за кордоном, зокрема проф.
Ю.Медведик, доц. Т.Дубровний представили документи про стажування у Польщі та Німеччині. В ЗВО щорічно
розробляється план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського національного
університету імені Івана Франка та відслідковується та фіксується виконання плану підвищення кваліфікації.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО створено розгалужену систему підтримки й стимуляції викладацької майстерності НПП. Порядок підтримки
і нагородження викладачів, що активно займаються науковою роботою регулюється Положенням про преміювання
працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). Преміюванням охоплено викладачів, які у запланований термін
захистили дисертації, є авторами монографій, статей у наукових журналах, що мають імпакт-фактор, власниками
патентів на винаходи. Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних
і педагогічних працівників передбачає врахування результатів оцінки роботи НПП для матеріального і морального
заохочення працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Згідно Положення про
мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf)), кошти фонду спрямовуються на видання наукової, навчальної,
навчально-методичної літератури, організацію конференцій та інших науково-освітніх заходів, що стимулюють
розвиток викладацької майстерності НПП. Стажування викладачів у ЗВО та науково-дослідних інститутах, творчі
обміни та реалізація спільних творчих проектів за кордоном відбувається зі збереженням заробітної плати, що
мотивує викладачів до підвищення рівня професійної майстерності.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Доступність та зрозумілість матеріалів щодо проведення конкурсного добору. Функціонування структурного
підрозділу Центр моніторингу, основними завданнями якого є проведення за дорученням Ректорату і Вченої ради
Університету моніторингу думки викладачів, співробітників та студентів щодо складників та форм навчального
процесу, науково-дослідної роботи, принципів організації та адміністрування діяльності Університету. Наявність
Положень, спрямованих на підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які постійно
вдосконалюють свою викладацьку майстерність. Активна співпраця з професіоналами-практиками та
роботодавцями шляхом регулярного проведення наукових і методичних заходів.

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

У зв’язку з певною нерівномірністю розподілу аспірантів серед наукових керівників ( проф. О.В.Козаренко – 5
аспірантів, проф. Ю.Є.Медведик – 4, при максимальній кількості для доктора наук 5 здобувачів; доц. О.І.Коломієць -
2, доц. С.О.Салдан – 1 при максимальній кількості 3 здобувача), члени ЕГ рекомендують активізувати наукову
діяльність викладачів кафедри музикознавства та хорового мистецтва та кафедри філософії мистецтв, що дасть
можливість розширення кола наукових досліджень здобувачів та збільшення кількості їх потенційних наукових
керівників.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Критерій 6 має загальну відповідність рівню В, недоліки є несуттєвими.

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.

Перегляд відеозвіту та онлайн бесіди з різними фокус-групами підтверджують наявність гарного рівня освітнього
середовища. В розпорядженні здобувачів освіти знаходиться унікальна бібліотека, оснащена доступом до всесвітньої
мережі Internet; потужний бібліотечний фонд, що, на думку здобувачів ВО, забезпечує необхідною для наукової
роботи літературою; читальні зали з постійним доступом до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science.
Студентське самоврядування підтвердило, що аспіранти, в разі звернення, забезпечуються гуртожитком. Для
вдосконалення виконавських можливостей наявна добра інструментальна база факультету, достатня кількість
аудиторій оснащених мультимедійним обладнанням. ЕГ переконалась, що інфраструктура та навчально-методичне
забезпечення є достатніми для досягнення ОП цілей та програмних результатів навчання. В цілому освітньо-
наукова програма дозволяє готувати конкурентоспроможних фахівців, здатних вільно мислити та
самоорганізовуватись у сучасних умовах.

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.

В результаті онлайн інтерв’ювання всіх учасників фокус-груп ЕГ було встановлено, що здобувачі вищої освіти
користуються матеріально-технічними ресурсами Львівського національного університету імені Івана Франка
безоплатно. Здобувачі ВО відзначили, що Wi - Fi зона, розташована у центральній бібліотеці, є вільною та постійно
діючою. Науково-викладацький склад підтвердив, що має достатню кількість аудиторій, PC, інструментів,
укомплектований відповідним програмним забезпеченням та науково-методичною літературою. ЕГ відмітила, що
студенти надають перевагу традиційній друкованій літературі, що є у розпорядженні бібліотек, кафедри та
викладачів, ніж електронним збіркам та посібникам. Дане забезпечення відбувається постійно та безкоштовно. Сайт
навчального закладу і факультету має зручну навігацію, що максимально спрощує пошук необхідних матеріалів.
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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.

В результаті онлайн опитування здобувачів ВО та студентського самоврядування було підтверджено, що освітнє
середовище за даною ОНП працює як ефективна система соціальної взаємоповаги та академічних цінностей.
Приміщення, що використовуються для реалізації освітньо-наукової програми «Доктор філософії», відповідають
пожарним та санітарно-гігієнічним нормам безпеки. Здобувачі мають можливість звертатися до Психологічної
служби Університету, яка має відповідних професійних фахівців (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-
sluzhba-universytetu) з метою отримання підтримки із загальних, соціальних, індивідуальних та ін. проблем. Під час
зустрічей з різними фокус-групами було підтверджено, що здобувачі мають вільний доступ до керівництва ЗВО.
Аспіранти у вільний час мають можливість займатись у Навчальному центрі іноземних мов і культур, відпочити у
спортивно-оздоровчому таборі “Карпати”, займатись фізичною культурою ( https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-
club ), приймати учать у благодійних концертах та заходах, що дозволяє в повній мірі задовольнити їх потреби та
інтереси.

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

Аналіз співставлення результатів бесід ЕГ з різними фокус-групами на закритих зустрічах дозволив прийти до
висновку, що ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну та консультативну роботу, а також соціальну
підтримку здобувачів ВО. Львівський національний університет імені Івана Франка має офіційний сайт, в якому
добре орієнтуються здобувачі, що навчаються на даній ОНП. Студентське самоврядування має тісні зв’язки з
аспірантами. Основним джерелом інформації для здобувачів ВО є сайт університету та бесіди з науковими
керівниками. Координатором надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і
інформації виступає деканат факультету. Високо оцінюється робота Психологічної служби Університету

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

Експертною групою було встановлено, що ЗВО має всі можливості для забезпечення освітніх потреб осіб з
особливими потребами: пандуси, електричні підйомники, ліфти, вбиральні в головному корпусі ЗВО. Для осіб з
особливими потребами створені умови для проживання в гуртожитку № 8. Під час онлайн-зустрічей здобувачі ВО
підтвердили, що керівництво НЗ активно підтримує дану категорію осіб. Умови для реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами в університеті регламентуються наступними документами: - Статут
ЛНУ: п. 10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 10.19.20 академічну відпустку (за станом
здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами
тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти; 10.19.27 спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медикосоціальних
показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; -Положення про організацію
освітнього процесу.

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.

Вирішення конфліктних ситуацій регулює Положення, оприлюднене на сайті Університету та окремо діюча комісія з
питань етики і професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). На офіційному сайті розміщена
інформація щодо дій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо. Для
запобігання корупції, сексуальних домагань працює телефон гарячої лінії Університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Створено необхідні умови для
забезпечення освіти особам з особливими потребами. Потужна бібліотека.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Відсутність ради роботодавців, до якої б входили аспіранти ОНП. Відсутність роз’яснювальних заходів для
здобувачів ВО з метою конкретизації кроків у разі зіткнення з проявами сексуального домаганнями, дискримінації,
корупцією та ін.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зазначені недоліки не є суттєвими, але їх усунення сприятиме посиленню рівня потенційних можливостей
здобувачів ВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У Львівському національному університеті імені Івана Франка діють Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), введене в
дію наказом ректора № 628 від 25.02.2019 року, та Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf). Освітня програма розроблена та затверджена згідно діючого порядку. Внутрішнє забезпечення якості
освіти в ЗВО передбачає визначення та конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти, розроблення та
впровадження в освітній процес нормативних документів з питань якості освіти. Ефективно працює відділ
ліцензування та Центр забезпечення якості освіти. Разом з тим ЕГ відмітила відсутність перегляду ОП з часу її
утворення. Гарант ОП Медведик Ю.Є. пояснив, що недоліки, зауваження та пропозиції які виникали під час
апробації даної ОП, будуть враховані під час її оновлення у 2020-2021 навчальному році.

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

Під час онлайн зустрічі голова студентського самоврядування зазначив, що здобувачі/аспіранти ОП користуються
Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього
процесу, затвердженим рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол №34/4 від 25.04.2017 р.), Положенням про "Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених" (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf ). Центром
ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості освіти, згідно з Положенням про опитування
здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників стосовно забезпечення якості освітньої діяльності ЛНУ
ім. І. Франка, з метою покращення якості освітньої діяльності раз на рік проводиться закрите опитування здобувачів
вищої освіти даної ОП. Також здобувачами вищої освіти даної ОП та студентським самоврядуванням було
відзначено, що, хоча здобувачі/аспіранти не мають представників у студентському самоврядуванні, аспіранти
обираються до складу Вченої ради факультету та Вченої ради університету, а також при необхідності мають право
бути присутніми на засіданнях кафедр, де їм надано можливість відкрито висловити свої пропозиції та зауваження.
Гарант ОП Ю.Є. Медведик запевнив, що хоча перегляд ОП ще не відбувався, найважливіші пропозицій учасників
освітнього процесу будуть враховані під час оновлення ОП у 2020-2021 навчальному році.

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

Як було зазначено ЕГ періодичний перегляд ОП не відбувався. За поясненням гаранта ОП Медведика Ю. Є. дана
програма, створена у 2016 році, проходить первинну апробацію та знаходиться у процесі накопичення інформації.
Разом з тим ЕГ під час закритих зустрічей переконалась, що науково-педагогічні працівники активно підтримують
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зв'язки з представниками роботодавців, зокрема Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка,
Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка, Прикарпатським національним
університетом ім. В. Стефаника з метою отримання порад щодо удосконалення ОП під час перегляду. Аспіранти ОП
мають змогу проходити практику на своїх майбутніх/потенційних робочих місцях, отримуючи досвід. Зокрема,
здобувач вищої освіти Паламарчук В. проходив практику на кафедрі народних музичних інструментів та вокалу
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

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

Інформація щодо аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньо-наукової програми
відсутня, оскільки перший випуск даної ОНП заплановано на вересень 2020 року.

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

Вимоги Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка, введеного в дію наказом ректора № 628 від 25.02.2019 р., передбачають комплекс дій Відділу
менеджменту якості освітнього процесу Центру забезпечення якості освіти. Це - здійснення моніторингу складових
систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; контроль за щорічним оцінюванням здобувачів вищої
освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та контроль за оприлюдненням
результатів таких оцінювань; контроль за забезпеченням наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу; аналіз забезпечення публічності інформації про освітні програми; моніторинг забезпечення дотримання
академічної доброчесності працівниками закладу вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі щодо
створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
надання відповідних звітів про проведені моніторинги та відповідно пропозиції щодо вдосконалення процесів;
підтримка проведення опитувань (аналізу їх результатів) здобувачів вищої освіти, викладачів з питань якості
організації освітнього процесу, випускників університету, представників ринку праці з питань якості навчальних
програм та підготовленості випускників до професійної діяльності; систематичне проведення SWOT-аналізу
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та ін.

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

Інформація щодо зовнішніх зауважень та пропозицій відсутня через проходження первинної акредитації.

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

Наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-6 від 14.01.2019 року введено в
дію Положення про Центр забезпечення якості освіти, метою якого є розробка і впровадження заходів щодо
підвищення якості освітньої діяльності, аналіз європейських стандартів та міжнародного досвіду у сфері
забезпечення якості освіти, рейтингу викладачів та індексу науково-педагогічного потенціалу кафедр та ін. Під час
онлайн бесід з різними фокус-групами відчувалась взаємоповага між усіма учасниками освітнього процесу та
культура поведінки, що безумовно сприятиме розвитку даної ОП у подальшому.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність Центру забезпечення якості освіти Присутність культури якості в академічній спільноті Львівського
національного університету імені Івана Франка

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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Відсутність перегляду ОП з часу її створення у 2016 році. Відсутність ради роботодавців, до якої б входили аспіранти
ОП Відсутність роз’яснювальних зустрічей/бесід зі здобувачами ВО даної ОП з метою конкретизації кроків у разі
зіткнення з проявами сексуального домаганнями, дискримінації, корупцією та ін. Рекомендовано: залучення
аспірантів до ради роботодавців, проведення зустрічей з аспірантами керівництва ЗВО з метою конкретизації
перших кроків у разі зіткнення з проявами сексуального домаганнями, дискримінації, корупцією та ін. Перегляд ОП
з метою врахування побажань учасників освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Критерій 8 має загальну відповідність рівню “В”.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила та процедури, що регулюють права і обов’язки учасників ОП, є зрозумілими, послідовними та постійно
доступними на офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка. Це - «Положення про
організацію освітнього процесу» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C6e18062115060-1.pdf),
«Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ). Оцінювання роботи викладачів
регулюється «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). Опитування
стейкхолдерів регулюється «Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ). Навігація сайту є зручною та інтуїтивно
зрозумілою, що максимально спрощує пошук необхідної інформації. Під час закритих бесід з учасниками фокус-
груп підтвердилось, що сайт є важливою складовою освітнього процесу, а розміщена інформація є актуальною.
Разом з тим ЕГ відзначила відсутність інформації щодо взаємодії та конкретних пропозицій стейкхолдерів, а також
документів, що підтверджують кінцеву реалізацію даних пропозицій здобувачами вищої освіти даної ОП на
практиці.

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.

Зі слів гаранта ОНП Ю.Є. Медведика стало відомо, що 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 одержання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів).

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.

Посилання на веб-сторінку, яка містить точну та достовірну інформацію про освітню програму в обсязі, достатньому
для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства, оприлюднена на офіційному
веб-сайті ЗВО. Адреса веб-сторінки: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 9:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявність Центру забезпечення якості освіти. Наявності культури якості в академічній спільноті Львівського
національного університету імені Івана Франка.

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

Відсутність інформації щодо взаємодії та конкретних пропозицій стейкхолдерів, а також документів, що
підтверджують кінцеву реалізацію даних пропозицій здобувачами вищої освіти даної ОП на практиці.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зазначені недоліки не є критичними, але їх усунення сприятиме посиленню рівня потенційних можливостей
здобувачів ВО.

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.

Зміст нормативних освітніх компонентів даної ОНП, зокрема «Науковий семінар» «Філософія», «Проблеми
сучасного музикознавства» здатний забезпечити повноцінну підготовку до дослідницької діяльності, а «Педагогічна
практика» - до викладацької. Теоретичну сторону підготовки до викладацької і дослідницької діяльності складають
вибіркові ОК, що розвивають загальнонаукові компетентності «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої
школи», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Методологія підготовки наукової публікації». З
тематичним колом досліджень аспірантів пов’язаний зміст вибіркових дисциплін, що поглиблюють знання зі
спеціальності «Сучасні музично-медієвістичні дослідження», «Музична антропологія», «Постмодерні тенденції в
композиторській творчості», «Основи парамузикознавства», «Електронна та комп’ютерна музична творчість»,
«Етномузикологія: історія та сучасність». Зміст усіх зазначених освітніх компонент дозволяє на належному рівні
забезпечити всебічну підготовку здобувачів до дослідницької та викладацької діяльності.

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

Науковими керівниками досліджень 12-ти аспірантів є докт. мистецтвознавства, професори О.В.Козаренко і Ю.Є.
Медведик та канд. мистецтвознавства, доценти О.І.Коломиєць, С.О.Салдан, які мають ґрунтовні праці у галузі
української музичної культури різних історичних періодів. Здійснений членами ЕГ аналіз тематики їх наукових
робіт засвідчив, що спрямування досліджень керівників, загалом, відповідає колу тематики наукових робіт
здобувачів. Зокрема, проф. Ю.Є.Медведик є автором низки праць у галузі музичної медієвістики та історії
української музики, що відповідає напряму досліджень аспірантів Н.В.Ключинської, І.Б.Казнох, В.А.Паламарчук,
Немерко А.Р. Теми досліджень аспірантів Б.А.Булки, Т.В. Младенової. А.Р.Патер, М.І. Базиликут, В.Ю.Мішина.
знаходяться у річищі наукових інтересів їх наукового керівника, проф. О.В. Козаренка (історія української музики,
музичні семіотика і герменевтика, морфологія та синтез мистецтв, богословіє музики). Дисертація аспірантки
Л.С.Шевченко певної мірою дотична до досліджень у галузі музичної антропології доц. С.О.Салдан. Тематика
досліджень аспіранток доц. О.І. Коломиєць (Н.А.Лисевич, О.З.Лозинської) є відповідною до її наукових спрямувань
у галузі вивчення музичної культури етнічних меншин в Україні.

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).
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ЕГ було надано докази проведення кафедрою музикознавства та хорового мистецтва, у співпраці із закордонними
ЗВО, міжнародних конференцій («Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» (2017),
«Еvент-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» (2018) «Семіосфера культури в просторі сучасності» (2019),
«Церковна монодія і релігійна культура візантійсько-слов'янського простору» (2019). Інформація про міжнародні
конференції знаходиться за посиланнями https://kultart.lnu.edu.ua/news/menedzhment-kultury-ta-kulturnyj-
menedzhment-synerhiya-vzajemodiji; https://kultart.lnu.edu.ua/news/uvaha-prohrama-12-sektsii-mizhnarodnoi-n;
https://kultart.lnu.edu.ua/news/myttievosti-konferentsii. 16.05.2019 року було укладено Договір про наукову співпрацю
між кафедрою музикознавства та хорового мистецтва та Інститутом музикології Краківського університету, у межах
якого передбачено й апробацію результатів наукових досліджень аспірантів. На сторінці кафедри у Facebook
міститься вичерпна інформація про науково-методичні семінари
(https://www.facebook.com/groups/kafmusicologylnu/), останні з яких відбулися 29 квітня, 20 травня і 2 червня 2020
р. у дистанційному режимі (https://kultart.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-cherhovyy-naukovo-metodychnyy-seminar-
studentiv-mahistratury-aspirantiv-ta-vykladachiv-kafedry-muzykoznavstva-ta-khorovoho-mystetstva;
https://kultart.lnu.edu.ua/news/vidbuvsia-cherhovyy-naukovo-metodychnyy-seminar-studentiv-mahistratury-aspirantiv-
ta-vykladachiv-kafedry-muzykoznavstva-ta-khorovoho-mystetstva-2). Аспіранти мають можливість безкоштовної
публікації у науковому збірнику «Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство» (гол. ред. Ю.
Медведик, заст. гол. ред. доц. О. Коломиєць)
(http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/issue/archive; https://kultart.lnu.edu.ua/research/state-
budget-researches), який було включено до фахових видань (на даний момент збірник проходить повторну
реєстрацію).

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.

Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти відбувається через участь у програмах навчально-
кредитної мобільності, міжнародних форумах і конференціях, програмах співпраці з іноземними ЗВО. Аналіз
відкритих інформаційних джерел та результати інтерв’ювання здобувачів підтвердили надану у самозвіті
інформацію про участь аспіранта В.Мішина у 2017-2018 н.р. у програмі Еразмус+
(https://kultart.lnu.edu.ua/news/aspirant-viktor-mishyn-pro-prohramu-navchalnoji-kredytnoji-mobilnosti-erazmus),
завдяки якій він протягом одного семестру навчався в університеті м. Болонья, Італія. Низка навчальних дисциплін,
які він там відвідував (Семіотика мистецтв, Філософія та естетика музики, Психологія музичного сприйняття),
дотична до ОК ОНП у ЛНУ. Аспіранти беруть також участь в інших міжнародних заходах, зокрема Міжнародному
науковому форумі «Музикознавчий універсум молодих (https://kultart.lnu.edu.ua/news/asp-iryna-kaznoh-dyplomant-
mizhnarodnoho-naukovoho-forumu-muzykozavchnyj-universum-molodyh). Керівництво ЗВО і гарант підтвердили
наявність піддоговорів про співпрацю кафедри музикознавства та хорового мистецтва з університетами Республіки
Польщі (Інститутом музикології Ягеллонського університету та Інститутом музикології Варшавського університету).

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

Усі чотири наукові керівники досліджень аспірантів у різній мірі беруть участь у дослідницьких і мистецьких
проектах, результати яких регулярно публікуються та практично впроваджуються. Зокрема, проф. Ю.Є.Медведик
б у в співголовою міжнародного Проекту «Spiritual songs as collector’s items» (2016-2019), стипендіатом Фундації
підтримки науки при Інституті музикології Варшавського університету (2001, 2006), Інституту Славістики
Баварського університету імені Юліуса-Максиміліана м. Вюрцбург (2003-2004), програми Fritz Thyssen-Stiftung
(м.Бонн, Німеччина, 2017). Результати його досліджень опубліковані у низці закордонних видань, частина яких
індексується у наукометричній базі Scopus. Доц. О. Коломиєць є членом Міжнародної ради з питань традиційної
музики (Intenational Council for Traditional Music) при ЮНЕСКО (з 2007 року) та контактною особою від цієї
організації в Україні (з 2012 року). Також О.Коломиєць цього року включено до роботи в україно-ізраїльському
Проекті «Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими звуковими
ландшафтами» (МОН України, Міністерство науки і технологій, Ізраїль, 2020-2021). В третьому та четвертому
форумах міжнародного науково-мистецького проекту «Sacrarium. Sacred music in our time», що проводиться на базі
Львівської філармонії, проф.О. Козаренко, проф. Ю. Медведик, доц. С. Салдан виступили з лекціями, присвяченими
проблемам сучасної духовної музики (2016 - 2017). Проф. О.В.Козаренко є також головою музикологічної комісії
Наукового Товариства імені Т.Шевченка, яка щорічно проводить конференції і методичні семінари на базі
факультету культури і мистецтв (https://kultart.lnu.edu.ua/news/zasidannya-muzykoznavchoji-sesiji-ntsh).

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.

У ЗВО діє Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені
Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Згідно цього
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Положення щорічно для аспірантів і докторантів проводяться заходи з питань наукової етики та недопущення
академічного плагіату, що було підтверджено у процесі інтерв’ювання стейкхолдерів. У Положенні також прописано
порядок перевірки на наявність порушень академічної доброчесності. Гарант ОНП і стейкхолдери підтвердили, що
Університет забезпечує доступ до платформ з наданням відповідних сервісів для перевірки робіт на плагіат. УЗа
поданням деканів на усіх факультетах призначені відповідальні особи, що забезпечують технічну перевірку робіт на
наявність плагіату у відповідних підрозділах. За перевірку статей до видань Університету, монографій, підручників,
навчальних посібників відповідають вчені ради факультетів. За порушення академічної доброчесності НПП у
Положенні передбачено різноманітні види академічної відповідальності (зокрема, відмова присвоєнні вченого
звання; позбавлення присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом
органів чи займати визначені законом посади; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності). ЕГ у
процесі спілкування з різними фокус-групами виявила, що академічна доброчесність є пріоритетною для написання
дисертацій і прикладів порушення академічної доброчесності на даній ОНП не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Унікальність ОНП, освітні компоненти якої спрямовані на поглиблене вивчення музичної медієвістики та
етномузикології, дозволяє ефективно поєднувати навчання здобувачів з їх дослідницькою діяльністю.

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

У розподілі аспірантів серед наукових керівників спостерігається певна нерівномірність у кількості робіт на одного
викладача, що не сприяє ефективності та якості досліджень. Тому слід активізувати наукову діяльність, розширити
тематичне коло наукових інтересів викладачів, особливо тих, хто у перспективі може здійснювати керівництво
дисертаціями та їх рецензування.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Висловлене зауваження не є критичним, а лише таким, що дозволить в майбутньому підвищити ефективність
реалізації ОНП. Критерій 10 має загальну відповідність рівню В

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.

У зв'язку з технічною помилкою, що виникла на початковому етапі комунікації ЕГ з гарантом, додаємо до звіту
коректну програму роботи ЕГ у ЛНУ імені Івана Франка. На запит фахівців ВІДДІЛУ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ
ПРОГРАМ додаємо таблицю кадрового забезпечення ОНП

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Львів Програма дист роботи
ЕГ .pdf

vyVqrxZx9aqcedXt7xNIeCuxogDmKCCrUcJPrYi2wY
0=

Додаток Osvitn-o-naukova-prohrama-
pidhotovky-doktora-filosofii_025-

muzychne-mystetstvo.pdf

uraa7lJiybaz3z4px3ek5dlaiG/QwQy+Fgr7Q8MdGdY
=

Додаток Група забезпечення Львів_.pdf AdXleenG1TXheLQy6X1ccYbbmF8a854FgZlwmxCR
E+o=

***

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

Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна

Члени експертної групи

Макаренко Лідія Петрівна

Руденко Олександр Федорович
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