
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36736 Історія та археологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 032 Історія та археологія

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 36736

Назва ОП Історія та археологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 032 Історія та археологія

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 Константінова Вікторія Миколаївна, Крюченкова Наталя
Олександрівна, Маслак Володимир Іванович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 25.06.2020 р. – 27.06.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020-pg-
history.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/accreditation-
history.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

Освітньо-наукова програма 032 «Історія та археологія» третього (PhD) рівня розроблена для підготовки докторів
філософії для подальшої науково-педагогічної діяльності в гуманітарній сфері. ОНП розроблена проектною групою
історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, де й реалізується. Подана у Відомостях про самооцінювання
інформація є назагал правдивою, відповідає дійсності. На окремі невідповідності експертами звернено увагу, що
відображено у цьому звіті.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Втілення сучасної місії та стратегії ЗВО відтворюється шляхом реальної участі НПП кафедри у науково-практичної
діяльності. Перелік ОК складений з урахуванням профілю ЗВО, потужного кадрового потенціалу, наявних наукових
шкіл, освітніх традицій з підготовки кадрів вищої кваліфікації, що є конкурентними перевагами. Стейкхолдери
приймали участь у обговорені ОНП. Освітній потенціал ЗВО затребуваний в стратегії розвитку регіону. Реальна
практична спрямованість ОНП на розвиток регіонального та загально-національного освітнього інтелектуального
простору. Освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти програмних
результатів навчання. Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 032 Історія та
археологія. Перелік дисциплін вільного вибору складений з урахуванням внутрішніх спеціалізацій ОП. Дисципліни
вільного вибору становлять 45% від загальної кількості кредитів ЄКТС. Здобувачі вищої освіти мають змогу
формувати індивідуальну освітню траєкторію. Наявні чіткі та прозорі правила прийому на навчання, які не містять
дискримінаційних положень та враховують особливості ОП “Історія та археологія”. Визначені чіткі та зрозумілі
правила визнання, отримані в інших ЗВО та під час академічної мобільності, а також правила визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Цілі, зміст та критерії оцінювання є зрозумілими
учасникам освітнього процесу. Наявність не лише робочих програм ОК, але й силабусів. Залучення здобувачів до
академічній мобільності. Надання доступної, зрозумілої та актуальної інформації щодо освітнього процесу. Наявні
чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, політика, стандарти академічної доброчесності.
Існування дієвих технологічних процедур для перевірки наукових робіт та кваліфікаційних праць на унікальність.
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів та
викладацької майстерності. Сильною стороною також є організація викладацької роботи під гаслом «Свобода,
сприяння, підтримка». Система забезпечення якості у Львівському національному університеті ім. І. Франка
формувалась як пілотна для України в рамках проєкту Еразмус + “Система забезпечення якості освіти в Україні:
розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій” (QUAERE). Причому саме Львівський національний
університет ім. І. Франка виступав національним координатором цього проєкту. Дотримання академічної
доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів, відсутність випадків порушення академічної
доброчесності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Зміст ОНП залишається незмінним з 2016 року, незважаючи на регулярні опитування, анкетування, обговорення.
ЕГ вважає за доцільне більш оперативно реагувати на результати моніторингу змісту ОНП. ЗВО має давні традиції
співпраці з закордонними університетами, практику зарубіжного стажування як викладачів, так і здобувачів, але
нагальною потребою залишається залучення до освітнього процесу іноземних фахівців. Недостатня кількість
кредитів ЄКТС відведено на освітню складову з набуття універсальних навичок дослідника (щонайменше вона має
становить 6 кредитів ЄКТС). У відомостях самооцінювання зазначено, що окремим напрямом формування як
професійних, так і соціально-комунікативних навичок є мовна підготовка здобувачів. Водночас під час інтерв’ю зі
здобувачами та викладачами відмічено, що вона вимагає покращення і розширення. Відсутність на офіційному веб-
сайті результатів опитування. Професійна та/або академічна кваліфікація деяких НПП, що викладають на ОНП не в
повній мірі відповідають змісту чи тематиці ОК. Недостатньо активно залучаються професіонали-практики,
експерти у галузі та іноземні фахівці до проведення аудиторних практичних занять на умовах трудових та інших
відносин, а також у якості рецензентів дисертаційних досліджень. Є потреба у відведенні приміщення для
проведення науковими керівниками консультацій для здобувачів. На ОНП бракує спеціалізованих лабораторій (як
от археологічної тощо). Відсутня рада (або інша форма об’єднання) роботодавців, яка б сприяла їх системному
залученню до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.
Відсутність наразі проєкту змін ОНП не дає можливості для початку дискусії відносно її перегляду. Відсутність
індивідуального плану наукової роботи здобувача суперечить Постанові КМУ №261 від 23.03.2016 року, хоча
відповідні розділи щодо планування науково-дослідницької роботи, апробації її результатів шляхом доповідей на
наукових семінарах, науково-практичних конференціях та оприлюдненням у наукових фахових виданнях, зокрема
належних до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, включені до індивідуальних
навчальних планів аспірантів. Потребує постійного оновлення інформація на офіційній сторінці історичного
факультету, аспірантури та докторантури, яка б повною мірою відображала функціонування ОНП 032 «Історія та
археологія».
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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.

ОНП «032 Історія та археологія» має цілі, які відповідають місії та стратегії університету. Посилання на ОНП вірне й
активне: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/032-opp.pdf. У Стратегії розвитку університету 2015-
2020 рр. визначена місія, яка робить акцент на якісній освіті, завданні формування національної еліти,
впровадження інновацій в освітній процес, плідній міжнародній співпраці. Посилання вірне й активне:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf. Керівництво закладу має чітке розуміння ролі
ЗВО у переорієнтації на інноваційно-просвітницький, практично-дослідницький, управлінсько-підприємницький,
креативний та інтеграційний напрями у відповідності до стратегії національного та регіонального розвитку. Для
ОНП «032 Історія та археологія» запроваджено принцип професійно-теоретичної підготовки методом «знання
через дослідження». Для реалізації ОНП у ЗВО впроваджено спеціалізації у відповідності до провідних наукових
шкіл університету, зокрема вивчення історії Центрально-Східної Європи, історії західноукраїнських земель та
етнічної історії українців, що відображають відповідний обсяг вибіркової освітньої компоненти та перспективні
напрями наукових досліджень. Місією Львівського національного університету імені Івана Франка як класичного
вищого навчального закладу є визначення освітніх і наукових стандартів, генерація змін і формування особистості –
носія інтелектуального та інноваційного потенціалу (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/).
Цілі ОНП цілковито корелюються з нею, оскільки передбачають підготовку фахівця вищої кваліфікації, здатного до
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійних практик і розв’язання значущих
соціальних, наукових та інших проблем. Перспективи розвитку спеціальності на історичному факультеті, зокрема в
плані употужнення існуючих наукових шкіл та формування на їх основі міжнародних дослідницьких груп як
необхідного академічного середовища для зростання молодих учених нового покоління, деталізовано в Стратегії
розвитку історичного факультету (http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Stratehiia-rozvytkuistorychnoho-
fakul-tetu-1.pdf) та його кафедр на 2020–2025 рр. та буде запропоновано до включення в нову стратегію
Університету.

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

Інтереси здобувачів за ОНП враховано добором ОК програми, оптимальним поєднанням у процесі навчання циклів
професійно-теоретичної, практичної підготовки, необхідним для успішного працевлаштування, кар’єрного
зростання. Із 40 кредитів за ОНП 22 складають нормативні компоненти (7–професійно-глибинна підготовка, 4–
загальнонаукові компоненти, 4–універсальні, 7–мовні) та 18–компоненти вільного вибору здобувачів, 9 з яких за
спеціалізаціями. Залучення здобувачів та випускників до формування цілей та програмних результатів навчання
ОНП здійснюється Відділом сприяння працевлаштуванню студентів та випускників шляхом опитування, це було
засвідчено під час зустрічей ЕГ зі здобувачами (Положення про опитування студентів, викладачів та роботодавців
щодо якості освітнього процесу http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf,
проводиться на особистому рівні чи в он-лайн режимі https://work.lnu.edu.ua/opytuvannya-vypusknykivlnu-imeni-
ivana-franka/. Результати останнього моніторингу здобувачів, проведеного 4 лютого 2020р. проаналізовано
проектною групою та винесено на розгляд Вченої ради істфаку 11 лютого 2020р. Залучення представників науково-
дослідних та освітніх установ регіону (Музей історії релігії, Львівська рятівна археологічна служба, Музей Давній
Пліснеськ) до обговорення цілей і програмних результатів ОНП на етапі розробки здійснювалося в ході формування
та діяльності в ЗВО відповідних спецрад https://www.lnu.edu.ua/research/scientific-council-on-thesis-defence/.
Залучення роботодавців до формування/корекції цілей та програмних результатів навчання за ОНП відбувається
також шляхом опитування http://work.lnu.edu.ua/yakistosvity__trashed/2018-2/, збору відгуків та рецензій на ОНП.
Імплементація висловлених рекомендацій здійснюється Вченою радою істфаку згідно Положення
http://clio.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/Polozennia_fakultet_2018.pdf та з урахуванням наявних цілей і
програмних результатів ОНП, нормативних вимог і рекомендацій до складання ОНП, ресурсів ЗВО. Стейкхолдери-
роботодавці у бесідах з членами ЕГ засвідчили наявну кадрову потребу у випускниках ОНП 032 та готовність
розширення напрямів співпраці між відповідними установами та ЗВО. SWOT-аналіз діяльності істфаку
http://clio.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/Stratehiia-rozvytku-istorychnoho-fakul-tetu-1.pdf, протоколи
засідань науково-методичних семінарів кафедр і факультету, розгляд/затвердження ОНП Вченою радою
факультету, бесіди з гарантом ОНП, НПП, здобувачами засвідчили, що цілі і програмні результати ОНП є об’єктом
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постійного аналізу, а заходи, спрямовані на посилення інноваційного потенціалу ЗВО, його інтеграції у
європейський науковий простір мають на меті розв’язання актуальних суспільних проблем. Результатом роботи ЕГ
стало визначення основних напрямів удосконалення ОНП: покращення мовної підготовки (за класичними та
сучасними іноземними) та залучення до освітнього процесу закордонних фахівців з галузі. Наразі випускників ОНП
ще немає.

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.

Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-
profesiynokvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf та статистична інформація Державної служби зайнятості за
2017–2019рр. https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 відобразили тенденцію до зростання попиту на ринку праці
України на працівників з найвищим кваліфікаційним рівнем, професіоналів у галузі гуманітарних наук, до яких
належить ОНП 032. При затвердженні та формуванні вибіркової компоненти ОНП враховано тенденції розвитку
історичної професії за кордоном: в США https://www.historians.org/publications-anddirectories/perspectives-on-
history/december-2015/the-rise-and-decline-of-history-specializations-over-thepast-40-years, стрімке поширення
публічного та цифрового форматів історії. Цілі та програмні результати навчання ОНП сформульовано у
відповідності до сучасних тенденцій розвитку гуманітарних наук. Оволодіння знаннями, вміннями і навичками
забезпечується комплексом дисциплін нормативної та вибіркової складової. Підготовка фахівців за ОНП
здійснюється у загальнонаціональному масштабі, проте регіональний контекст, який включає особливості
інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності (наявність архівних та бібліотечних депозитаріїв),
специфіку функціонування професійного та комунікаційного середовищ (розвиток наукових шкіл у тісному зв’язку з
науковими осередками країн Центрально-Східної Європи), враховано у визначенні цілей та програмних результатів
навчання шляхом запровадження в ОНП відповідних вибіркових освітніх компонентів та окресленні перспективних
напрямів наукових досліджень. Стратегічні цілі і програмні результати навчання ОНП засновано на семи принципах
інноваційного докторського навчання, розроблених Європейською комісією на основі рекомендацій Асоціації
європейських університетів (Зальцбурзькі принципи 2005 (https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?
task=attachment&id=1881) і 2010 рр.
(https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20ii%20recommendations%202010.pdf) та схвалених Радою міністрів
ЄС у 2011р. (https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/principles_for_innovativeaining.pdf) Також
враховано досвід аналогічних програм провідних університетів України: КНУ ім. Т.Шевченка, ХНУ ім. В.Н.Каразіна.
Завдяки цьому витримано збалансований підхід до формування змісту програми, уникнуто надмірної теоретизації
чи деталізації освітніх компонентів, особливо в частині вибіркової складової, запобігти включенню неактуальних
нині дисциплін. Аналіз докторських програм визнаних європейських університетів – Варшавського, Віденського та
Карлового університетів – допоміг удосконалити механізм реалізації ОНП (відкорегувати права і обов’язки гаранта,
наукових керівників, засади проміжної атестації), розширити змістовне наповнення ОНП, розвиваючи здатність до
самостійної інноваційної діяльності та інтелектуальної свободи.

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 «032 Історія та археологія» третього (освітньо-наукового) рівня наразі
відсутній. Програмні результати (компетентності) навчання за ОНП „032 Історія та археологія” третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти формують здатність здобувача розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та/або професійної практики, та визначені у відповідності до вимог Національної
рамки кваліфікацій для дев’ятого кваліфікаційного рівня. Зокрема – оволодіння найбільш передовими
концептуальними та методологічними знаннями в галузі науководослідної та/або професійної діяльності і на межі
предметних галузей (ПРН 1) відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій щодо рівня знань і
забезпечується ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17;
– набуття умінь і методик розроблення та реалізації проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість
переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику, розв’язання значущих
соціальних, наукових, культурних, етнічних та інших проблем (ПРН 2), навичок критичного аналізу, оцінки і синтезу
нових та складних ідей (ПРН 3) відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій щодо умінь/навичок і
забезпечується ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17
та ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17 відповідно; –
формування практики спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в
певній галузі наукової та/або професійної діяльності (ПРН 4) відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій
щодо здатності до комунікації і забезпечується ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12,
ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17; – вироблення навиків ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство
та повна автономність під час їх реалізації, соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень,
здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших (ПРН 5)
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відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій щодо відповідальності і автономії діяльності і забезпечується
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Втілення сучасної місії та стратегії ЗВО відтворюється шляхом реальної участі НПП кафедри у науково-практичної
діяльності. Перелік ОК складений з урахуванням профілю ЗВО, потужного кадрового потенціалу, наявних наукових
шкіл, освітніх традицій з підготовки кадрів вищої кваліфікації, що є конкурентними перевагами. За ОНП «032
Історія та археологія» впроваджено 5 спеціалізацій: історія України, всесвітня історія, військова історія, археологія,
етнологія, що забезпечує індивідуальну освітню траєкторію здобувачів. Стейкхолдери приймали участь у обговорені
ОНП, результатом чого було оновлення структури переліку компонентів ОНП та їх логічної послідовності.
Регулярно (під час науково-практичних семінарів та конференцій) обговорюються питання щодо вдосконалення
підготовки фахівців, становлення його як компетентного професіонала. Взаємодія з органами місцевого
самоврядування. Освітній потенціал ЗВО затребуваний в стратегії розвитку регіону. Реальна практична
спрямованість ОНП на розвиток регіонального та загально-національного освітнього інтелектуального простору.

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

Зміст ОНП залишається незмінним з 2016 року, незважаючи на регулярні опитування, анкетування, обговорення.
ЕГ вважає за доцільне більш оперативно реагувати на результати моніторингу змісту ОНП. ЗВО має давні традиції
співпраці з закордонними університетами, практику зарубіжного стажування як викладачів, так і здобувачів, але
нагальною потребою залишається залучення до освітнього процесу іноземних фахівців. Рекомендація – створити
Раду стейкхолдерів історичного факультету. Рекомендація – додати або скорегувати перелік компетентностей (в
першу чергу, мовних, пам’ятко-охоронних та музеєзнавчих, інноваційних цифрових технологій) та результатів
навчання з урахуванням власного бачення; специфіки закладу; регіональних та загальнонаціональних
особливостей; відповідності вимогам місцевого ринку праці, підкреслюючи унікальність профілю фахівця з історії та
археології.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня наукова програма «032 Історія та археологія» має чітко сформульовані цілі та логічну структуру. Цілі ОНП
чітко сформовані. ЗВО має ресурси, достатні для досягнення цілей ОНП та враховує позицію стейкхолдерів.
З’ясовано, що цілі ОНП мають свою унікальність в стратегії університету і відповідають суспільній місії закладу.
Стратегії впровадження ОНП відповідає загальній стратегії розвитку університету. ОНП має перспективи і може
стати професійною «візитівкою» ЗВО. ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за
підкритеріями 1.1, 1.3 та 1.4. Зважаючи на наведені сильні сторони та наявність незначних недоліків, за підкритерієм
1.2, експертна група дійшла висновку, що проектування та цілі освітньої програми за ОНП 032 «Історія та
археологія» відповідають рівню В за критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП передбачений законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту». Вибірковість частини навчальних
дисциплін реалізується в межах ОП на трьох рівнях: при виборі внутрішньої спеціалізації (при вступі); при виборі
дисциплін спеціалізації; при виборі дисциплін, які формують загальнонаукові компетентності. В Університеті
вибірковість дисциплін для здобувачів врегульовано «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Обсяг ОНП складає 40 кредитів ЄКТС, з
яких: 16 кредитів формують знання зі спеціальності, 13 кредитів – загальнонаукові компетентності, 4 кредитів –

Сторінка 6



універсальні навички дослідника та 7 кредитів – формують мовні компетентності. Стандарт відповідного рівня
вищої освіти зі спеціальності 032 Історія та археологія відсутній. Водночас, як зазначено у відомостях
самооцінювання, головним орієнтиром для визначення компетентностей/ результатів навчання, що визначають
кваліфікацію, яку присвоюють після завершення навчання на ОП, є Національна рамка кваліфікацій, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2011 р. (зі змінами від 12 червня 2019 р.).

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.

Освітні компоненти ОП складають логічну взаємопов’язану систему, матриця відповідності освітніх компонентів
програмним результатам навчання знаходиться у додатку до ОП (https://clio.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/dodatok-onp.pdf). ОП має чітку змістовну структуру. Загальний обсяг освітньо-наукової
програми становить 40 кредитів ЄКТС. Як зазначено у відомостях самооцінювання обов’язковими компонентами
ОП є: нормативні навчальні дисципліни (22 кредити), з них ті, що формують глибинні знання зі спеціальності (7
кредитів), загальнонаукові компетентності (4 кредити); універсальні навички (4 кредити) та мовні компетентності (7
кредитів), та дисципліни вибору аспіранта, з них ті, що передбачають глибинні знання зі спеціальності (7 кредитів)
та формування загальнонаукових компетентностей (4 кредити). Обсяг самостійної роботи в межах ОП складає 55%
від загального обсягу навантаження здобувачів вищої освіти (1200 год) і включає опрацювання навчального
матеріалу, виконання індивідуальних завдань та науково-дослідну роботу. Вказана кількість годин на самостійну
роботу є достатньою для виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, передбачених робочими
програмами та силабусами дисциплін.

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 032 Історія та археологія, програмні результати навчання
забезпечуються відповідними обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами.

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

У ОП на дисципліни вільного вибору відводиться 18 кредитів, що складають 45%. За їх рахунок забезпечується
внутрішня спеціалізація. Індивідуальна освітня траєкторія врегульовується: «Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» від 26 вересня 2018 р (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf),«Тимчасовим положенням про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка»https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf та «Положенням про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка»https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf У
результаті зустрічі зі здобувачами було підтверджено, що механізми формування індивідуальної освітньої траєкторії
є дієвими та застосовуються на практиці.

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

У НП передбачено «Педагогічну (асистентську) практику» (4 кредити ЄКТС), яка є нормативною та регулюється
«Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C6e18062115060-1.pdf) та «Положенням про педагогічну
практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08.pdf). Метою практики є підготовка здобувача до подальшої науково-педагогічної роботи.
Під час інтерв’ю зі здобувачами підтверджено, що практична підготовка здійснюється у трьох сегментах:
1)наукового семінару; 2)педагогічної практики; 3)самостійної роботи в межах навчальних дисциплін. Практики
відбуваються у співпраці з науковими й освітніми установами.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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Набуття соціальних навичок за ОП передбачено впродовж навчання всіма освітніми компонентами під час
аудиторної роботи, самостійної та практичної підготовки. Провідну роль у процесі набуття soft skills відіграють
наукові керівники здобувачів, які координують участь здобувачів у підготовці й реалізації наукових, соціально-
культурних та інших проектів, рецензують публікації тощо. У відомостях самооцінювання зазначено, що окремим
напрямом формування як професійних, так і соціально-комунікативних навичок є мовна підготовка здобувачів.
Водночас під час інтерв’ю зі здобувачами та викладачами відмічено, що вона вимагає покращення і розширення.

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

Професійний стандарт відсутній. Формування ОП відбувалося відповідно до чинного законодавства та Національної
рамки кваліфікацій.

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 освітньої програми відповідає нормативним документам і реалістично відбиває фактичне навантаження
здобувачів вищої освіти. Аудиторна робота складає 45%, самостійна – 55%. Такий розподіл є відповідним для
досягнення цілей та програмних результатів навчання. Обсяг самостійної роботи в межах ОП включає опрацювання
навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань та науково-дослідну роботу.

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

За ОНП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою не відбувається.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми відповідає Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Освітні
компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти програмних результатів навчання.
Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 032 Історія та археологія. Перелік дисциплін
вільного вибору складений з урахуванням внутрішніх спеціалізацій ОП. Дисципліни вільного вибору становлять 45%
від загальної кількості кредитів ЄКТС. Здобувачі вищої освіти мають змогу формувати індивідуальну освітню
траєкторію.

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

Недостатня кількість кредитів ЄКТС відведено на освітню складову з набуття універсальних навичок дослідника
(щонайменше вона має становить 6 кредитів ЄКТС). Рекомендація - розширити перелік програмних результатів
навчання та компетентностей відповідно до дескрипторів Національної рамки кваліфікацій. У відомостях
самооцінювання зазначено, що окремим напрямом формування як професійних, так і соціально-комунікативних
навичок є мовна підготовка здобувачів. Водночас під час інтерв’ю зі здобувачами та викладачами відмічено, що вона
вимагає покращення і розширення.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП в цілому відповідає критерію 2, недоліки не є суттєвими і не перешкоджають реалізації ОНП.
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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 оприлюднені на офіційному веб-сайті:https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdfhttps://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf. Правила прийому чіткі та зрозумілі, не містять дискримінаційних положень та
щороку оновлюються. Правила прийому відображають загальні положення організації прийому вступників,
джерела фінансування здобуття вищої освіти, обсяги прийому та державного (регіонального) замовлення, строки
прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, порядок прийому заяв та документів
для участі в конкурсному відборі, організацію та проведення конкурсного відбору, а також спеціальні умови участі в
конкурсному відборі.

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

У правилах прийому враховуються особливості освітньої програми та чітко обґрунтовують перелік умов для вступу:
1) протокольно засвідченій співбесіді на історичному факультеті; 2) списку опублікованих наукових праць (за
наявності)вступника із відгуком майбутнього наукового керівника або ж рефераті з обраної спеціальності із
рецензією майбутнього наукового керівника; 3) Складання іспиту згідно Програми вступних випробувань, що її
затверджує Вчена рада історичного факультету.

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 у інших ЗВО регулюється Положенням про порядок визнання здобутих
в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf), Положенням про порядок організації мобільності здобувачів вищої
освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та Положенням про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності
(https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/ifnul_recognition_of_studies.pdf). В ЗВО діє
Атестаційно-кадрова комісія Вченої Ради Університету, яка переглядає і підтверджує автентичність поданих
заявником документів і за відповідною процедурою подає Висновок про визнання іноземного освітнього документа
Вченій раді Університету на затвердження. На ОП була практика перезарахування курсів, які були пройдені у
рамках програми Erasmus+ (Назар Тарасович Різун у Віденському університеті прослухав курси “Religious wars in
context”, “Rituals – a historiographic approach to the concepts”, “European civil wars of the 20th century in comparison:
Austria, Ireland, Spain, Greece”).

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.

Результати навчання, отримані у неформальній освіті регулюються Порядком визнання у Львівському
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній
освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf) Правила та процедура
визнання є чіткими та зрозумілими: здобувач звертається з заявою до ректора, надає підтверджуючі документи,
формується предметна комісія та проводиться оцінювання. За Положенням кількість кредитів, які можна
перезарахувати не може перевищувати 10%. В результаті інтерв’ювання стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти)
підтвердилося, що здобувачі мають уявлення про визнання результатів неформальної освіти, але потребують
більшої інформованості.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.
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Наявні чіткі та прозорі правила прийому на навчання, які не містять дискримінаційних положень та враховують
особливості ОП “Історія та археологія”. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання, отримані в інших ЗВО та під
час академічної мобільності, а також правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

Рекомендація - детальніше проінформувати здобувачів вищої освіти про механізм визнання результатів
неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП в цілому відповідає критерію 3, недоліки не є суттєвими і не перешкоджають реалізації ОНП.

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.

Освітній процес регулюється «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Освітній процес складається з:
навчальних занять, наукового семінару, самостійної роботи, педагогічної практики, контрольних заходів з
відповідними методами організації і проведення науково-дослідницької діяльності. Методи навчання і викладання
(зазначені у таб.3) сприяють досягненню ПРН. Для реалізації студентоцентрованого підходу проводиться
моніторинг і коригування способів подачі матеріалу. Форми та методи навчання і викладання відповідають
принципам академічної свободи, яку регулює «Тимчасове положення про порядок забезпечення вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (від 30.12.2015 р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf, «Тимчасове положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (від 27.01.2016 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf).

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).

Здобувачам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Ця інформація надається
поетапно - напередодні та на початку кожного навчального семестру. Також, з цією інформацією можна
ознайомитися на сайті історичного факультету у вигляді силабусів та робочих програм
(https://clio.lnu.edu.ua/spetsial-nist-032-istoriia-ta-arkheolohiia-sylabusy та https://clio.lnu.edu.ua/spetsial-nist-032-
istoriia-ta-arkheolohiia-robochi-prohramy). Під час зустрічі зі здобувачами було виявлено, що на першому
аудиторному занятті викладачі ознайомлюють їх з цілями, змістом, програмними результатами навчання,
порядком та критеріями оцінювання. Вони зазначали, що періодично відбуваються опитування з метою визначення
рівня їхньої задоволеності методами навчання та викладання.

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

Поєднання навчання та дослідження відбувається впродовж усього навчання в аспірантурі. Насамперед воно
прослідковується під час підготовки здобувачів до наукових семінарів. Навики отримані на науковому семінарі
застосовуються під час підготовки та захисту дисертаційної роботи. Аспірант проводить наукові дослідження згідно з
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індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг науково-
дослідних робіт. Індивідуальний план наукової роботи здобувач погоджує з науковим керівником, а затверджує його
Вчена рада Університету. Здобувачі приймають участь у наукових конференціях та публікуються у наукових
виданнях (Вісник Львівського університету. Серія історична», «Наукові зошити історичного факультету Львівського
університету», «Проблеми слов’янознавства», «Проблеми історії війн і військового мистецтва»).

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

Оновлення навчально-методичних матеріалів відбувається відповідно до «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf . Кожного року затверджуються
(перезатверджуються) робочі навчальні програми дисциплін, які містять виклад конкретного змісту навчальної
дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначають форми та засоби поточного і
підсумкового контролю. Навчальні програми оновлюються не рідше як раз на 5 років відповідно до актуальних
наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, мають змогу змінити практично всі структурні складові
робочої навчальної програми дисципліни. У «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf, передбачається поточний моніторинг і періодичний перегляд
програм. У результаті спілкування з викладацьким складом було виявлено, що робочі програми оновлюються
кожного року, а перелік рекомендованої літератури оновлюється в залежності від появи у доступі нових підручників,
посібників, публікацій тощо.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО відповідно до
Стратегії міжнародної діяльності Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf);«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положення про порядок реалізації міжнародних проектів,
грантів і договорів у Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf. При міжнародному обміні пріоритет мають аспіранти з вищими
показниками у науковій роботі. Упродовж 2016–2019 рр. закордоном проводили наукову роботу: 2018 р. – 1 особа
(Вацеба Р. Берлінська бібліотека Прусської королівської спадщини); 2019 р. – 2 особи (Райтаровська Н., Вільний
університет. Берлін; Димидюк Д. Краківський педагогічний університет).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи. Цілі, зміст та критерії оцінювання є зрозумілими учасникам освітнього процесу. Наявність не
лише робочих програм ОК, але й силабусів. Залучення здобувачів до академічній мобільності. Надання доступної,
зрозумілої та актуальної інформації щодо освітнього процесу.

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

Відсутність на офіційному веб-сайті результатів опитування. Рекомендація - оприлюднювати результати опитувань
на офіційному веб-сайті.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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ОНП в цілому відповідає критерію 4, недоліки не є суттєвими і не перешкоджають реалізації ОНП.

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.

З метою перевірки та оцінювання якості освіти в ЗВО розроблено та впроваджено «Положення про організацію
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Складовою системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти, зокрема щодо організації контролю і оцінки якості результатів навчання,
є такі види контролю: поточний, модульний, підсумковий. Форми контролю зазначені в робочих програмах та
силабусах та доводяться здобувачам викладачами на перших заняттях з дисципліни, вони є чіткими та зрозумілими,
окреслені в робочих програмах/силабусах навчальних дисциплін. Форми підсумкового семестрового контролю
(екзамен чи залік), контрольні роботи визначаються навчальним планом. Університет може встановлювати
здобувачеві індивідуальні терміни проведення підсумкового контролю за наявності об’єктивних для цього причин
(хвороба, відрядження, навчально-наукове стажування за кордоном тощо). Здобувач вищої освіти вважається
допущеним до підсумкового (семестрового) контролю з конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі
види робіт, передбачені навчальною програмою дисципліни, набравши не менше балів, ніж визначила Вчена рада
факультету. Виконання завдань, що містяться у програмах навчальних дисциплін, сприяють саморозвитку,
зацікавлюють до самоосвіти. Протягом семестру зі здобувачами проводяться консультації за затвердженим
графіком, а індивідуальні завдання (есе, реферати, творчі роботи, контрольні роботи тощо) сприяють поглибленому
вивченню теоретичного матеріалу. Результати навчальної діяльності оцінюють за 100-бальною шкалою
Університету і вносять у відомості обліку успішності та індивідуальний план аспіранта. Відповідно до «Положенням
про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), викладачі, які забезпечують
освітній процес, упродовж перших двох тижнів кожного семестру зобов’язані ознайомити здобувачів вищої освіти з
критеріями оцінювання та іншими положеннями, що стосуються реалізації ЄКТС в організації освітнього процесу.
На сайті факультету доступні робочі програми навчальних дисциплін (https://clio.lnu.edu.ua/robochiprohramy-
navchal-nykh-dystsyplin), де визначено види та засоби поточного і підсумкового контролю, інформаційно-методичне
забезпечення дисципліни. Здобувачі вищої освіти можуть будь-коли віднайти через Мережу потрібний їм файл та
ознайомитися з критеріями оцінювання набутих знань. Інформація про терміни залікової та екзаменаційної сесії
розміщується на веб-сайтах відділів аспірантури та докторантури, історичного факультету за місяць до її початку.
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом ректора. Під час зустрічей з ЕГ здобувачі за ОНП
засвідчили чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання та своєчасне ознайомлення їх з ними.

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

Стандарт за ОНП 032 «Історія та археологія» на даний момент відсутній.

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.

Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Тимчасовим положенням про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (п. 5) (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Відповідно до
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), порядок оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти визначає Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень
студентів й аспірантів Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.
Рівні контролю за якістю освіти поділяються на: самоконтроль, кафедральний, факультетський (щотижневі наради
із заступником декана з наукової роботи І.Паршиним), ректорський (щосеместровий аналіз результатів на
засіданнях Вченої ради та постійна діяльність Центру забезпечення якості вищої освіти). Самоконтроль передбачає
самооцінку аспірантів якості засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни. Кафедральний контроль
здійснюють науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліну з метою оцінки рівня підготовки
здобувачів на різних етапах її вивчення і проводять у вигляді поточного і підсумкового (семестрового) контролю.
Факультетський та ректорський контроль призначені для перевірки якості навчального процесу через проведення
замірів залишкових знань аспірантів. За результатами останнього анкетування, 77 % аспірантів задоволені формами
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поточного контролю, і 89 % - підсумкового. 89 % опитаних схвалили критерії оцінювання. З метою контролю
об’єктивності екзаменаторів у ЗВО кафедрою соціології систематично проводиться анкетування здобувачів,
функціонує Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка реалізовує свої повноваження відповідно до
положення https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf, з метою об’єктивного
оцінювання результатів навчання здобувачів в освітній процес впроваджено “Положення про забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, п.6 якого регламентує процедуру
оскарження результатів оцінювання. В результаті співбесід ЕГ з стейколдерами за ОНП з’ясовано, що випадків
конфліктних ситуацій за даним напрямом підготовки не виявлено.

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

В Університеті наявні документи щодо політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності. Вони
вміщені у «Положенні про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), яке затверджене
Конференцією трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка, протокол № 1 від
14 травня 2019 р. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів
України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про авторське право і суміжні права” та інших нормативних актів.
Здобувачі вищої освіти складають “Декларацію про академічну доброчесність студента, аспіранта і докторанта”.
Принципи і норми академічної доброчесності конкретизовано у «Кодексі академічної доброчесності Львівського
національного університету імені Івана Франка» та його складових - «Декларації про дотримання академічної
доброчесності працівника у Львівському національному університеті імені Івана Франка», «Декларації про
дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти» (розміщені за посиланням
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). ЗВО використовує найновіші методи
протидії порушення академічної доброчесності, зокрема, Unicheсk. Сервіс може працювати з текстами на 22 мовах у
різних форматах (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, HTML,
GoogleDocsviaGoogleDrive). Він працює як у мережі Інтернет, так і в інтеграції з навчальними системами (Moodle,
Canvas, Blackboard, Schoology, GoogleClassroom та ін.). Завдяки зручному функціоналу сервіс дозволяє порівнювати
наукові роботи не тільки з інтернет-джерелами, а й академічною базою закладу освіти, а також з усіма документами
в певному обліковому записі. Дотриманню правил академічної етики сприяє розлогий репозитарій електронних,
періодичних видань та навчальної ліьератури, а також вільний доступ НПП та здобувачів вищої освіти до
міжнародних наукометричних баз. Популяризації академічної доброчесності сприяє підписання Декларації
дотримання академічної доброчесності із здобувачами вищої освіти, ініційоване завідувачем кафедри та гарантом
ОНП. За поданнями деканів призначають відповідальних осіб на факультетах (з 2019 р. – асист. Гілевич І. Я.), які
забезпечують технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах.Організацію перевірки робіт
щодо наявності плагіату здійснюють керівники здобувачів вищої освіти. Спеціалізовані вчені ради Університету
відповідальні за перевірку тексту дисертаційної роботи на академічний плагіат та повинні описати у Рішенні щодо
присудження наукового ступеня проведену процедуру перевірки тексту дисертації на можливий академічний
плагіат і вказати результат цієї перевірки. Загалом в Університеті дотримуються нульової толерантності до
академічної недоброчесності. Порушень академічної доброчесності за ОНП «Історія та археологія» не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, валідними,
дозволяють встановити досягнення результатів навчання у цілому та для окремого освітнього компоненту,
оприлюднюються заздалегідь. Наявні чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів. Наявні чіткі та
зрозумілі політика, стандарти академічної доброчесності. Існування у відкритому доступі організаційно-методичних
документів щодо роз’яснення критеріїв оцінювання. Існування дієвих технологічних процедур для перевірки
наукових робіт та кваліфікаційних праць на унікальність. Відсутність випадків конфліктів інтересів та випадків
академічної недоброчинності.

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

Рекомендовано розширити форми та методи запровадження дуальної освіти за ОНП, більш системно залучати
здобувачів ОНП «Історія та археологія» до науково-дослідницької роботи та міжнародних грантових програм та
проектів. Комісія вважає за необхідне врахувати побажання здобувачів щодо збільшення кількості наукових
семінарів у відповідності до спеціалізацій за ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1, 5.3 та 5.4. Зважаючи на
наведені сильні сторони та наявність незначних недоліків з об’єктивних причин (відстуність стандарту) за
підкритерієм 5.2, експертна група дійшла висновку, що Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та
академічна доброчесність за ОНП 032 «Історія та археологія» відповідають рівню В за критерієм 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.

Наявний аналіз кадрового складу засвідчив загальний високий рівень відповідності академічної кваліфікації
науково-педагогічних працівників тим освітнім компонентам, які вони викладають на ОНП 032 «Історія та
археологія». Аналіз дипломів про вищу освіту, наукові ступені та атестати про вчені звання засвідчив наявність у
НПП, що викладають дисципліни на ОНП базової підготовки за профілем ОНП, але необхідно зазначити, що до
деяких викладачів є певні зауваження, зокрема: до викладачів, що забезпечують загально-наукові, універсальні та
мовні компетентності: Дудак Р.І. (іноземна мова) – застарілі публікації; Яхонтова Т.В. – під час викладання курсу
«Підготовка науково-інноваційного проекту» акцентує увагу на оформленні заявки, а не на змістовній частині
проекту; Яворська О.С. (інтелектуальна власність та трансфер технологій) – не надає належної уваги трансферу
технологій, особливо в галузі історії та археології, також результатом практичної роботи здобувачів є підготовка
позовної заяви до суду, а не оформлення охоронних документів на інтелектуальну власність; Грабовська С.Л.
(психологія вищої школи) – необхідно пожвавлення публікаційної активності у відповідності до ОНП 032; Осідач
О.П. (інновації та підприємництво) – потребує зосередження уваги на інноваційних процесах в галузі історії та
археології. Рішення про залучення викладачів до ОНП приймається Вченою радою факультету, після обговорення
пропонованих курсів на засіданнях відповідних кафедр. До викладання на ОНП залучаються викладачі найвищого
наукового рівня зі значним педагогічним стажем. Середній стаж праці у Львівському університеті серед викладачів
програми 19 років, середній загальний педагогічний стаж – 23 роки. Більшість викладачів Освітньої програми (58%)
є авторами підручників і навчальних посібників (Баукова А. Ю., Войтович Л. В., Голубко В. Є., Глушко М. С., Заяць
А. Є., Козицький А. М., Мудрий М. М.). Основним документом, що визначає умови конкурсного відбору викладачів
ЗВО є “Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf).

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

У ході акредитації було підтверджено, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми, згідно з
нормами, закріпленими у “Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf), необхідний рівень професіоналізму
викладачів ОНП, який передбачає якість їх науково-дослідної та навчально-методичної діяльності, забезпечується
за допомогою: подання претендентами інформаційної довідки щодо їх відповідності професійно-кваліфікаційним
вимогам, наукової та професійної активності на заміщення посади науково-педагогічних працівників; заохочення
викладачів до підвищення рівня власної професійної майстерності шляхом проходження підвищення кваліфікації,
проходження тренінгів та сертифікування, навчання в аспірантурі та докторантурі; постійне залучення викладачів
кафедри до участі в науковій діяльності, громадських ініціативах (міжнародні етнографічні та археологічні
експедиції, участь в програмах товариства «Меморіал» та міжнародних проектах «Горизонт», Еразмус+, Жан Моне).
При конкурсному відборі визначальною вимогою до кандидатів є професіоналізм, який визначається тривалим
терміном поглибленого дослідження певної наукової проблемий відповідними науковими результатами. 90 %
опитаних аспірантів відзначили професіоналізм викладачів. Перевага надається науковцям – авторам монографій,
підручників та навчальних посібників. Якість підбору наукових працівників У-ту забезпечується ефективною і
прозорою процедурою аналізу професійних якостей та наукового доробку кандидатів.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Роботодавці беруть участь у забезпеченні ефективного проходження практик, наукових семінарів, науково-
практичних конференцій, експедицій; приймають активну участь в засіданнях Рад факультету та університету.
Однією із цілей Освітньо-наукової програми є внутрішнє забезпечення Університету фахівцями. Усі викладачі
молодшого покоління (віком до 35 років), які захистили кандидатські дисертації та працюють на історичному
факультеті, є випускниками аспірантури Львівського національного університету. Зважаючи на це, до навчального
процесу в рамках Освітньо-наукової програми залучені потенційні працедавці – завідувачі кафедрами історичного
факультету. Серед викладачів програми присутні 3 завідувачі кафедрами історичного факультету (25% усіх зайнятих
у програмі викладачів). При розробці тематики дисертаційних досліджень для учасників освітньої програми
проводяться консультації із фахівцями архівних та науково-дослідних установ м. Львова, які є потенційними
працедавцями випускників ОНП. Ще одним механізмом залучення працедавців до програми є практика
зовнішнього рецензування наукових робіт здобувачів вищої освіти, яка дозволяє керівникам інших наукових та
науково-освітніх установ ознайомитися із професійним рівнем та компетенціями майбутніх випускників ОНП.

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

На підставі аналізу відповідних документів та під час зустрічей з роботодавцями та професіоналами-практиками
експертною групою було підтверджено залучення фахівців-практиків, експертів галузі та роботодавців до
проведення практичних занять на ОНП та майстер-класів завдяки проведенню практичних занять, із залученням
представників науково-дослідних та культурно-освітніх установ. Серед викладачів освітньої програми представлені
авторитетні учені із досвідом роботи на керівних посадах у структурах Національної академії наук (зокрема,
Інституту народознавства НАН України (проф. Глушко М., проф. Сілецький Р. Б.). Також у освітній програмі беруть
участь науковці, які в якості експертів залучені до реалізації проектів Міністерства освіти і науки України (доц.
Мудрий М. М., учасник проекту (експерт) “Нова українська школа”, від 2017 р.) та Міністерства культури, молоді та
спорту України (доц. Козицький А. М., голова ради експертів із підготовки концепції експозиції Національного
музею Голодомору-геноциду, від 2018 р.). Низка науковців володіє досвідом реалізації масштабних міжнародних
проектів (доц. Сирота Р.Б., координатор Магістерської програми з історії спеціалізації “Центральна Європа
впродовж історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці”, 2016–2020; доц Мудрий М. М.,
координаторі міжнародного проекту “Львів: місто – суспільство – культура”, від 1996 р.).

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

У ході спілкування з викладачами та керівництвом університету було підтверджено, що ЗВО сприяє професійному
розвитку викладачів що забезпечують організацію освітнього процесу ОНП. Відповідні можливості передбачені
міжнародними угодами про співпрацю за організаційного супроводу Відділу міжнародних зв’язків університету
(https://international.lnu.edu.ua/ ) та можливостями підвищення кваліфікації на базі університету. У Львівському
національному університеті функціонує ефективна система професійного розвитку науково-педагогічних
працівників. У структурі Університету існує Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки
Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Всі викладачі Університету періодично проходять
підвищення кваліфікації та наукові стажування у науково-дослідних та науково-освітніх установах України та
закордону (стажування відбувається відповідно до графіку, затверденого кожною із кафедр Університету).
Стажування забезпечуються угодами, укладеними Львівським національним університетом із провідними
українськими та зарубіжними науковими та науково-освітніми установами (навчальний заклад підписав
двосторонні угоди про співпрацю із 164 установами 45 країн світу). Протягом реалізації Освітньої програми,
залучені до її реалізації викладачі здійснювали стажування в структурах НАН України (Інститут українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України) та зарубіжних науково-освітніх закладах (Шанхайська академія соціальних наук
(Козловський С. О., 2016), Університет Марії Кюрі-Склодовскої в Любліні (Заяць А. Є, 2016), Познанський (Баукова
А. Ю, 2016 і 2017) і Вроцлавський (Мудрий М. М., 2017) університети).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Відповідно до «Положення про порядок преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету
за наукові здобутки» матеріальне заохочення надають працівникам Університету за захист докторської дисертації,
вчасний захист дисертації на здобуття звання доктора філософії, видання монографії у провідному науковому
видавництві, публікацію статті у виданні з імпакт-фактором. Матеріальне заохочення за високі досягнення у роботі,
запровадження нових методів і форм навчання, передбачено «Положенням про Мотиваційний фонд Львівського
національного університету імені Івана Франка». На підставі «Положення про підручники і навчальні посібники
Львівського національного університеті імені Івана Франка» щорічно грошовою премією відзначають кращі
підручники та навчальні посібники викладачів Університету. Моральне заохочення відбувається шляхом
присвоєння почесного звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка»
(із відповідною доплатою до заробітної платні), нагородження Відзнакою Львівського національного університету
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імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» («Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського
національного університету імені Івана Франка» та “Положення про Відзнаку Львівського національного
університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка»). Вказані положення розміщені за посиланням
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через
наявність власних програм підвищення кваліфікації. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької
майстерності. Існує практика прийняття на роботу власних випускників та мотивування отримання додаткової
освіти у ЗВО. Залучення роботодавців до участі у навчальному процесі за ОНП на взаємовигідних умовах. Участь у
міжнародних проектах, та залучення здобувачів до них. Сильною стороною також є організація викладацької роботи
під гаслом «Свобода, сприяння, підтримка». У ЗВО існують потужні наукові школи, які мають як
загальнонаціональне, так і міжнародне визнання, успішна практика підготовки кадрів вищої кваліфікації (близько
100 кандидатів та 20 докторів наук) та міжнародної співпраці як за науково-теоретичними, так і практичними
проектами; наявні відповідні фахові видання, спеціалізовані Вчені ради, база для професійної підготовки здобувачів
(університетські, міські та регіональні музейні установи).

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

Професійна та/або академічна кваліфікація деяких НПП, що викладають на ОНП не в повній мірі відповідають
змісту чи тематиці ОК. Запропоновано більш активно залучення професіоналів-практиків та експертів у галузі до
проведення аудиторних практичних занять на умовах трудових та інших відносин, а також у якості рецензентів
дисертаційних досліджень та створити відповідну дорадчу Раду роботодавців та професіоналів-прктиків. Розробити
методику залучення до навчального процесу іноземних фахівців. Рекомендовано запровадити спільні обговорення
змісту ОНП та змістовне наповнення ОК всіма викладачами, задіяними в освітньому процесі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.2, 6.4, 6.5 та 6.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за під критеріями 6.1 та 6.3, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і
їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими, враховуючи динаміку роботи НПП щодо їх усунення.

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.

Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів - грантів, благодійних внесків
тощо (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-
information/university_budget/). Матеріально-технічні ресурси, які використовуються для реалізації ОП, в цілому
знаходяться на належному рівні. Навчальний процес відбувається переважно в семи аудиторіях історичного
факультету (головний корпус університету), а також спеціально обладнаній в іншому корпусі аудиторії для вивчення
іноземної мови. Здобувачі користуються аудиторією (вул. Драгоманова) для індивідуальної роботи. Разом із тим, під
час інтерв’ю із викладачами та здобувачами було висловлено побажання щодо розширення аудиторного фонду на
ОП (в умовах карантину актуальність цього тимчасово зменшується). На ОП бракує спеціалізованих лабораторій (як
от археологічної тощо). На відміну від студентів, здобувачі цієї ОП користуються нарівні з викладачами окремою
читальною залою для науково-педагогічних працівників, яка дозволяє отримувати книги ХV-ХVІІІ ст. без
спеціальних дозволів. Фонди бібліотеки університету на сьогодні становлять більше трьох мільйонів книг, 120 тисяч
з яких — унікальні стародруки і рукописи, найстаріший з яких датований ХІІІ століттям. В бібліотеці наявний
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електронний каталог та віртуальна читальна зала. Для аспірантів та докторантів діють спеціальні електронні
читацькі квитки, які надають доступ до фондів бібліотеки ім. В. Стефаника та бібліотеки УКУ. В університеті діє
локальна мережа з доступом до Інтернету (стаціонарного та WI-Fi). Частина зобувачів ОП мешкає в
університетських гуртожитках по 1-2 особи в кімнаті (тоді як студенти університету здебільшого мешкають у
кімнатах на 3 особи). До послуг здобувачів - пункти громадського харчування, спортивно-оздоровчий табір,
культурний центр тощо. Дисципліни ОП забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними
матеріалами. Навчально-методичне забезпечення ОП представлено на сайті університету. Загалом вивчення
документації, перегляд відеоматеріалів і результати інтерв'ювання дозволяють стверджувати, що фінансові,
матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених цілей
та програмних результатів навчання.

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.

Університет забезпечує всіх учасників освітнього процесу необхідним безкоштовним доступом до інформаційних
ресурсів та відповідної інфраструктури (серед виключень - басейн, доступ до якого відбувається за помірну плату).
Зокрема, безоплатним є доступ викладачів та здобувачів вищої освіти до наукової бібліотеки, спортивних
майданчиків і залів, музеїв університету (що особливо актуально саме для цієї ОП) тощо. Здобувачі вищої освіти та
викладачі забезпечені безкоштовним доступом до Інтернету, як стаціонарного так і WI-Fi. Все це підтверджується
інтерв’юванням як здобувачів вищої освіти, так і викладачів, а також вивченням документації ЗВО.

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.

Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, вивчення документації засвідчують, що університет піклується про
відповідність освітнього середовища потребам забезпечення безпечних та комфортних умов для їхнього життя та
здоров’я, що дозволяє їм задовольняти свої потреби та інтереси. Наявні затверджені інструкції й акти з охорони
праці. Відділом охорони праці та пожежної безпеки регулярно проводяться інспекції та інструктажі. В університеті
триває переоснащення протипожежної системи. Діють Відділ з питань охорони праці, медпункт, Психологічна
служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu). Існує телефон довіри, за яким можна
отримати психологічну підтримку. Здійснюється планова реставрація головного корпусу, в якому проводяться
заняття здобувачів ОНП.

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

Підтверджуються наведена у відомостях про СО інформація, що університет надає здобувачам всебічну підтримку,
яка передбачається Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти університету
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf, Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf тощо. Відділ аспірантури та докторантури
є відкритим для здобувачів ОП і комунікує з ними безпосередньо. В університеті діє Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), яке надає соціальну підтримку здобувачам, в тому числі у вигляді
грошових винагород та інформування відносно працевлаштування. Система інформаційної підтримки здобувачів
освіти стосується широкого спектру освітніх і позаосвітніх питань. В інтерв'ю здобувачі відмітили інформаційну та
консультативну підтримку відділу Міжнародних зв'язків відносно питань академічної мобільності; відповідна
інформація знаходиться у вільному доступі. Університет регулярно подає кандидатури здобувачів для
нагородження стипендіями Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міської та обласної ради.
Психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu) університету надає
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, в тому числі в режимі он-лайн.

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

Під час інтерв’ювання була надана інформація, що серед здобувачів ОП відсутні особи з особливими потребами.
При цьому представлені відеоматеріали підтвердили твердження відомостей про СО щодо наявності належних умов
для комфортного навчання осіб з особливими освітніми потребами (наявність ліфтів, спеціалізованих кімнат
особистої гігієни, тощо). Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує Ресурсний центр з
інклюзивної освіти (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Враховуються потреби здобувачів з особливими
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сімейними потребами, зокрема з малолітніми дітьми, які мають можливість індивідуальної освітньої траєкторії та
спеціального поселення до гуртожитків. Разом із тим питання забезпечення умов інклюзивної освіти залишається
актуальним і потребує подальшої уваги.

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.

Під час інтерв’ювання підтверджуються наведена у відомостях про СО інформація відносно чіткості і зрозумілості
політики і процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних у тому числі із сексуальними домаганнями,
дискримінацією та корупцією. Принципи забезпечення підходів до навчання та викладання на засадах взаємодовіри
та поваги науково-педагогічними працівниками, аспірантами, здобувачами вищої освіти, забезпечення
сприятливого морально-психологічного клімату в колективі закладені в Статуті університету
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf та Положенні про академічну доброчесність та
етику академічних взаємовідносин https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf .
Під час інтерв'ювання І. Іваночко, яка є уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції,
підтвердила, що на ОП, яка акредитується, конфліктних ситуацій пов’язаних із корупцією не було. Інформація щодо
процедури вирішення конфліктних ситуацій є доступною для усіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фонди бібліотеки університету на сьогодні становлять більше трьох мільйонів книг, 120 тисяч з яких — унікальні
стародруки і рукописи, найстаріший з яких датований ХІІІ століттям. Для аспірантів та докторантів діють спеціальні
електронні читацькі квитки, які надають доступ до фондів бібліотеки ім. В. Стефаника та бібліотеки УКУ. В
університеті триває переоснащення протипожежної системи. Здійснюється планова реставрація головного корпусу,
в якому проводяться заняття здобувачів ОП. Психологічна служба університету надає консультативну та соціальну
підтримку здобувачів вищої освіти, в тому числі в режимі он-лайн. Питання забезпечення освіти осіб з особливими
потребами координує Ресурсний центр з інклюзивної освіти.

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

На ОНП відчувається нестача аудиторного фонду. Є потреба у відведенні приміщення для проведення науковими
керівниками консультацій для здобувачів. На ОП бракує спеціалізованих лабораторій (як от археологічної тощо).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП в цілому відповідає визначеному критерію, а зазначені слабкі сторони не є суттєвими і не перешкоджають
реалізації ОНП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Підтверджено дані відомостей СО щодо того, що процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП регулюється Положенням 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, Положенням 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, Положенням про

Сторінка 18



систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. Під час інтерв’ювання та вивчення документації підтверджено, що
університет, зокрема, послідовно дотримується пункту 3.9. “Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм”
(Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ).

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.

В ході інтерв’ювання підтверджені дані звіту СО про те, що серед здобувачів і стейкхолдерів збираються пропозиції
щодо щодо можливих шляхів удосконалення ОП (https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Rezul-taty-
opytuvannia-studentiv-LNU-traven-2019r..pdf). Під час інтерв’ю здобувачі ОП повідомили, що брали участь в
обговоренні змін навчальних планів.

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

Під час інтерв’ю з роботодавцями, які представляють Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія
Шептицького, Рятувальну археологічну службу , Історико-краєзнавчий музей, підтвердили, що вони постійно
контактують з викладачами та здобувачами ОП в якості повноцінних партнерів, у тому числі і в процедурах
забезпечення якості ОП. Вищеперелічені установи, а також Львівська міська рада, Центрі міської історії
Центрально-Східної Європи, Інститут народознавства НАН України використовується як бази для проведення
практик ОП. Окрім цього, ОП пройшла рецензування у згаданих установах.

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

За ОНП, яка акредитується, жодного випуску ще не здійснено. Відповідно, ще немає осіб, чий кар’єрний шлях міг би
бути відстежений. Разом із тим, в університеті діє Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом
(https://work.lnu.edu.ua/about/), що сприяє студентам та випускникам університету у працевлаштуванні та адаптації
їх до практичної діяльності, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

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

Система забезпечення якості у Львівському національному університеті ім. І. Франка формувалась як пілотна для
України в рамках проєкту Еразмус + “Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських
стандартів та рекомендацій” (QUAERE). Причому саме Львівський національний університет ім. І. Франка виступав
національним координатором цього проєкту. Тож досвід здобутий в рамках QUAERE, зараз використовується для
забезпечення вчасного реагування на виявлені недоліки. Діє Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf. Реалізується Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf.

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

ОНП підлягає первинній акредитації, тож з’ясування, чи враховані зауваження та пропозиції, сформульовані під час
попередніх акредитацій, наразі не актуальне. До того ж, це взагалі перша акредитація, яка проводиться
Національним агентством на факультеті.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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У ЗВО продовжує формуватися культура якості. Досвід, здобутий в рамках проєкту Еразмус + “Система
забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій” (QUAERE), зараз
використовується для розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Підтверджуються
відомості СО відносно того, що учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП; питання якості ОП розглядаються на засіданнях кафедр та Вченої ради факультету, Вченої ради
університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Система забезпечення якості у Львівському національному університеті ім. І. Франка формувалась як пілотна для
України в рамках проєкту Еразмус + “Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських
стандартів та рекомендацій” (QUAERE). Причому саме Львівський національний університет ім. І. Франка виступав
національним координатором цього проєкту. Тож досвід здобутий в рамках QUAERE, зараз використовується для
забезпечення вчасного реагування на виявлені недоліки. Діє Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка.

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

З метою змістовного залучення стейкголдерів до процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, варто ввести
здобувачів вищої освіти та представників роботодавців до складу проєктної групи ОП. ЕГ рекомендує університету
удосконалити систему моніторингу перегляду ОП, нормативно врегулювавши процедуру врахування зауважень і
пропозицій роботодавців. Відсутня рада (або інша форма об’єднання) роботодавців, яка б сприяла їх системному
залученню до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП в цілому відповідає визначеному критерію, а зазначені слабкі сторони не є суттєвими і в цілому не
перешкоджають реалізації ОНП.

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.

Основні правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є чіткими,
зрозумілими та доступними. Вони визначаються Статутом Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf, Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf, Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, Правилами внутрішнього розпорядку https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf, робочими програмами навчальних курсів, силабусів (описів)
академічних дисциплін. Доступ до названих документів університет забезпечує через публікацію у відкритому
доступі в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті установи.

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.
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Наразі університет тільки планує почати розробку проєкту змін ОП. Тож поки що на сайті цей проєкт ще не
розміщений і відсутне оголошення про запрошення бажаючих до обговорення та внесення до нього змін. Керівник
Центру забезпечення якості освіти Ірина Іваночко вказала, що розробка проєкту ОП відбудеться після першого
випуску ОП.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Під час аналізу матеріалів сайту було встановлено, що інформація про ОП, що акредитується, розміщена на веб-
сайті історичного факультету (https://clio.lnu.edu.ua/osvitn-o-naukovi-prohramy-pidhotovky-doktora-filosofii), а також
на сторінці Відділу аспірантури і докторантури і знаходиться у відкритому доступі з метою інформування здобувачів
ОП. Робочі програми дисциплін, навчальні плани здобувачів (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) містять
достовірну інформацію в обсязі, достатньому для інформування зацікавленої сторони. Також у університета існує
позитивна практика оперативного оприлюднення інформації через соціальні мережі, що підтвердили здобувачі під
час інтерв’ювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Університет своєчасно оприлюднює інформацію не тільки через офіційні сайти університету, але і через соціальні
мережі. На офіційному сайті оприлюднено всі необхідні нормативні документи. Основні правила та процедури, що
регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є чіткими, зрозумілими та доступними.

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

Відсутність наразі проєкту змін ОНП не дає можливості для початку дискусії відносно її перегляду.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП в цілому відповідає визначеному критерію, а зазначені слабкі сторони не є суттєвими і не перешкоджають
реалізації ОНП.

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.

На історичному факультеті існує 9 кафедр, на яких працюють 14 докторів наук, професорів та 63 кандидати наук,
доценти, що дозволяє забезпечити належну підготовку здобувачів, а функціонування Спеціалізованої вченої ради Д
35.051.12 дозволить підтвердити їм відповідний кваліфікаційний рівень. Зміст ОНП в цілому відповідає науковим
інтересам здобувачів III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що дозволяє забезпечити повноцінну підготовку до
дослідницької та викладацької діяльності за даною спеціальністю. Варіативна складова ОНП має 5 спеціалізацій, у
відповідності до наявних в університеті наукових шкіл та потенційних керівників здобувачів вищої освіти за третім
PhD-рівнем. Експертна комісія зазначає відповідність дисциплін, що включені до навчального плану аспірантів
тематиці їх досліджень, а також тематиці наукових досліджень їх керівників
https://clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies. В навчальний план включені ОК, що
забезпечують методологічні та дослідницькі компетентності аспірантів, зокрема, психологія вищої школи,
педагогіка вищої школи, методика підготовки наукової публікації, інформаційні технології та програмування,
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інтелектуальна власність і трансфер технологій, інновації та підприємництво, а також цикл навчальних дисциплін з
актуальних проблем історичної науки, етнології, археології, інтелектуальної історії, геоморфології, грунтознавства та
топографії в археології, які покликані ознайомити здобувачів з новітніми досягненнями галузі історії та археології.
Окрім цього, ОНП передбачає викладацькі компетентності аспірантів шляхом проведення наукових семінарів,
педагогічної практики (обсягом 4 кредити, з яких 70 годин – навчально-методичного навантаження, та 50 –
аудиторних), яка завершується розробкою планів конспектів лекційних, семінарських занять та підготовкою звіту,
та творчою самостійною роботою за кожною навчальною дисципліною. Мовна підготовка передбачає 7 кредитів.

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

Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників, що уможливилось
попередньою співпрацею НПП та здобувачів на попередніх рівнях вищої освіти і дозволило здобувачам-аспірантам
визначитись з об’єктами та предметами наукових студій (https://clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-
doctoral-studies/aspiranty-fakul-tetu-2). Експертною групою в ході акредитаційної експертизи було визначено, що
серед аспірантів четвертого (останнього) року навчання троє (Аблятіфов Рустем Мамут-оглу, Панів Андрій
Михайлович, Хворостовський Андрій Вікторович) не мають жодної наукової публікації, а Різун Назар Тарасович –
має лише одну. Хоча ЗВО має 5 профільних фахових видань (https://clio.lnu.edu.ua/research/collections-of-scientific-
papers). ЕГ рекомендовано гаранту ОНП та керівникам здобувачів змінити політику, що стосується публікаційної
активності аспірантів, зосереджуючись на апробації наукових досліджень. Така практика сприятиме оприлюдненню
результатів дисертаційних досліджень, удосконаленню академічного письма та стане своєрідним захистом
інтелектуальної власності.

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).

Університет організаційно та матеріально забезпечує в межах ОП можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів завдяки існуванню в його структурі низки
дослідницьких інституцій (Інститут історичних досліджень ЛНУ, Інститут археології ЛНУ) та наукових видань.
Зокрема, на історичному факультеті виходять друком “Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Вісник
Львівського університету. Серія соціологічна”, “Наукові зошити історичного факультету Львівського університету”,
“Археологічні дослідження Львівського університету”, “Проблеми слов’янознавства”, “Вісник Інституту археології.
Львівський національний університет імені Івана Франка”. Під час інтерв’ю здобувачі підтвердили відомості СО
відносно того, що публікації результатів досліджень для них є безкоштовними. Серед традиційних способів
апробації результатів досліджень здобувачів є їх оприлюднення на засіданнях історичної секції щорічної наукової
звітної конференції університету, наукових семінарах кафедр, щорічних конференціях (“Історичні пам’ятки
Галичини”, “Галицько-Волинська держава як феномен політичної історії Русі (до 820-річчя утворення)”, “На
пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції”, “Мотив-стиль, образ-знак у
контексті давніх культур та традицій”, Славістичних колоквіумах тощо). Історичний факультет є площадкою для
проведення міжнародних наукових форумів (XIV українсько-польської наукової конференції “Львів: місто –
суспільство – культура”, ІІ Польсько-українського форуму із економічної історії тощо). Підтвердивши
вищеперелічене, під час інтерв’ю здобувачі ОП, крім того, звернули увагу, що за їх ініціативи не перший рік
проводиться студентська наукова конференція “Феномен Європи” (знайдене підтвердження:
https://clio.lnu.edu.ua/news/iii-mizhnarodna-students-ka-konferentsiia-fenomen-yevropy-derzhavotvorchi-ta-
intehratsiyni-protses). Під час інтерв’ю голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Львівського національного університету ім. І. Франка зазначив, що здобувачі отримують матеріальні
винагороди за публікації в науометричних виданнях з фонду товариства, який становить 120 тис. грн.

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.

Отримана інформація про наступну міжнародну академічну мобільність аспірантів спеціальності 032 Історія та
археологія: у 2020 р.: аспірантка Катерина Перегінець – наукове стажування (Universität Wien, Австрія); аспірант
Андрій Хворостовський – наукове стажування (Інститут політичних досліджень ПАН, Польща); у 2019 р. аспірантка
Наталія Райтаровська – учасниця програми Еразмус+ (Freie Universität Berlin, Німеччина); аспірант Дмитро
Димидюк – учасник програми Еразмус+ (Universität Wien, Австрія); аспірант Володимир Бойко – наукове
стажування (Варшавський університет, Польща); аспірантка Катерина Перегінець – наукове стажування (Universität
Wien, Австрія); у 2018 р. аспірантка Наталія Райтаровська – учасниця програми Еразмус+ (Freie Universität Berlin,
Німеччина); у 2017 р. аспірант Назар Різун – учасник програми Еразмус+ (Universität Wien, Австрія). Відділ
міжнародних зв’язків ЛНУ забезпечує можливості для міжнародної мобільності, пропонуючи програми та стипендії
для аспірантів. Університет активно співпрацює із зарубіжними науковими установами: Міжнародним
Вишеградським Фондом; Університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща); Жешувським
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університетом (Республіка Польща); Варшавським університетом (Республіка Польща); Ягелонським університетом
у Кракові (Республіка Польща); Краківським педагогічним університетом (Республіка Польща); Краківським
археологічним музеєм (Республіка Польща); Інститутом історії ПАН (Республіка Польща); Університетом Адама
Міцкевича в Познані (Республіка Польща); Етнографічним музеєм (м. Познань, Республіка Польща); Лодзинським
університетом (Республіка Польща); Вроцлавським університетом (Республіка Польща); Університетом Миколая
Коперника в Торуні (Республіка Польща); Великотирновським університетом Св. Кирила і Мефодія (Республіка
Болгарія); Софійським університетом Св. Климента Охридського (Республіка Болгарія); Пряшівським університетом
(Словаччина); Музеєм українсько-руської культури у Свиднику (Словаччина); Карловим університетом у Празі
(Чеська Республіка); Університетом Масарика в Брно (Чеська Республіка); Остравським університетом (Чеська
Республіка); Оломоуцьким університетом (Чеська Республіка); Школою слов’янських і східноєвропейських студій
Університетського коледжу в Лондоні (Велика Британія). Разом з цим, деякі здобувачі ОП під час інтерв’ю
висловили побачажння аби для них проводилися тренінги та воркшопи щодо написання аплікаційних заявок на
участь у міжнародних проєктах. Як викладачі, так і здобувачі констатували недостатній рівень володіння останніми
англійською мовою, що є певною перешкодою для їх більшого залучення до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю.

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

Наукові керівники є учасниками міжнародних наукових проєктів: проф. Л.О. Зашкільняк є учасником
Міжнародного проєкту «Історіографія в Другій Речі Посполитій» та ін. Викладачі є виконавцями кафедральних
наукових тем: “Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині“, “Археологічні пам’ятки Прикарпаття,
Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу” та ін. Результатом їхньої участі в проєктах та
наукових темах є публікації у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Проте, знайти інформацію про участь
науково-педагогічних працівників на сайті факультету важко. Наукові керівники є активними дослідниками поза
участі у наукових проектах, результати їхньої наукової роботи регулярно публікуються. У 2020 р. за участю проф.
Л.О. Зашкільняка вийшла Книга 1: Простори історії (Суспільно-політичні наслідки депортацій українців і поляків у
1944-1946 рр. ). Дисертаційні дослідження здобувачів постійно обговорюються на наукових семінарах кафедр та є
складовими науково-дослідних тем, зокрема “Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у
стародавню і ранньосередньовічну добу”, “Середньовічна Європа, Візантія, Русь: політичні, економічні та культурні
зв’язки (IX–XIV ст.)”, “Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст.: суспільство, культура, історична
пам’ять” та інші. Переважна кількість наукових керівників дисертаційних досліджень здобувачів є активними
дослідниками, результати студій яких оприлюднюються як у вітчизняних, так і закордонних фахових виданнях, а
також фундаментальних монографічних дослідженнях.

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.

Академічна доброчесність регулюється “Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf , а принципи і норми прописані у «Кодексі академічної доброчесності Львівського
національного університету імені Івана Франка» та його складових - «Декларації про дотримання академічної
доброчесності працівника у Львівському національному університеті імені Івана Франка», «Декларації про
дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/ ). для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили
порушення академічної доброчесності здійснюється моніторинг усіх видів наукової та науково-педагогічної
діяльності у питаннях дотримання доброчесності науковими керівниками аспірантів. Під час зустрічей зі
стейкхолдерами було з’ясовано, що всі роботи здобувачів перевіряють на антиплагіат. Випадків порушення
академічної доброчесності не було виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Наявний кадровий потенціал забезпечує ефективне функціонування ОНП 032 «Історія та археологія», ЗВО має
можливість створення разових Спеціалізованих рад за напрямами досліджень здобувачів третього (PhD) рівня. В
університеті існують сталі традиції підготовки кадрів вищої кваліфікації. При ЗВО функціонує Спеціалізована вчена
рада за двома спеціальностями (07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія) та декілька профільних
фахових видань. Для здобувачів створені належні умови щодо індивідуальної траєкторії навчання (завдяки
існуванню п’яти напрямів спеціалізацій), для проведення наукових студій, для міжнародної наукової співпраці,
залучення наукових керівників та здобувачів до участі у міжнародних наукових проектах, конференціях, семінарах,
публікаціях. Здобувачі ОНП можуть послуговуватись розлогою джерельною та бібліографічною базою. У фахових
виданнях університету для здобувачів ОНП публікація результатів досліджень є безкоштовною. Окрім того,
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здобувачі отримують матеріальні винагороди за публікації в наукометричних виданнях з фонду наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського національного університету ім. І.
Франка. Дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів, відсутність
випадків порушення академічної доброчесності.

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

Відсутність індивідуального плану наукової роботи здобувача суперечить Постанові КМУ №261 від 23.03.2016 року,
хоча відповідні розділи щодо планування науково-дослідницької роботи, апробації її результатів шляхом доповідей
на наукових семінарах, науково-практичних конференціях та оприлюдненням у наукових фахових виданнях,
зокрема належних до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, включені до індивідуальних
навчальних планів аспірантів. ЕГ було рекомендовано групі забезпечення виконати вимоги Постанови шляхом
створення індивідуальних наукових планів, що в свою чергу дозволить систематизувати НДР аспірантів і
унеможливить ситуацію, коли здобувачі останніх років навчання не мають публікацій за темою дисертаційного
дослідження. Рекомендувати постійно оновлювати інформацію на офіційній сторінці історичного факультету,
аспірантури та докторантури, яка б повною мірою відображала функціонування ОНП 032 «Історія та археологія».

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП в цілому відповідає визначеному критерію, а зазначені слабкі сторони не є суттєвими і в цілому не
перешкоджають реалізації ОНП.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

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
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