
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36786 Філологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 035 Філологія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

16.09.2020 р. Справа № 0568/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 03 "Гуманітарні
науки" у складі:

Ігор Лиман – головуючий,

Єсипенко Надія Григорівна,

Дейнеко Іван Андрійович,

Гуз Анатолій Михайлович,

Виткалов Сергій Володимирович,

Шабанова Юлія Олександрівна,

Снитко Олена Степанівна,

Серебрянська Ірина Миколаївна,

Попович Василь Михайлович,

Олена Сминтина,

Олена Колесник,

Олена Александрова,

Мойсієнко Віктор Михайлович,

Луцак Світлана Миколаївна,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36786

Назва ОП Філологія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 035 Філологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 14, Проти – 0

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

Сторінка 2



На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Чітко окреслені цілі ОНП корелюють зі "Стратегічною програмою розвитку ЛНУ імені Івана Франка на період до 2020
року". ОНП забезпечує грунтовну та всебічну підготовку здобувачів освіти відповідного рівня.

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

Розробка ОНП здійснювалась з урахуванням інтересів та пропозицій стейкхолдерів, думка яких вивчалася проектною
групою, проте процедура їх долучення та подальшої співпраці потребує вдосконалення та вироблення чіткого
алгоритму, а саме мова йде про фіксацію результатів зустрічей у відповідних внутрішніх документах, всебічне
обговорення конкретних результатів, їх відзеркалення у відповідній робочій документації.

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм

Цілі освітньо-наукової програми та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку філології, потреб ринку
праці, галузевого та регіонального контексту, досвіду інших вітчизняних та іноземних програм відповірдного рівня. В
університеті створено "Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені
Івана Франка", який здійснює моніторинг ринку праці. Працюють угоди про співпрацю між ЛНУ та іншими
державними, науковими та науково-мистецькими установами, міжнародні угоди, що забезпечують та регламентують
співпрацю ЛНУ з провідними університетами світу. Відбувається кореляція результатів цієї співпраці зі змістом
конкретних освітніх компонентів.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Стандарт вищої освіти відповідного рівня відсутній. Визначений в ОНП зміст освіти відповідає вимогам національної
рамки кваліфікацій дев'ятого кваліфікаційного рівня. Рекомендовано предметніше окреслити зміст загальних та
спеціальних (фахових) компетентностей.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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 відповідає вимогам законодавства і становить 40 кредитів ЄКТС, обсяг обов'язкових освітніх компонентів
становить 55 процентів, дисциплін вільного вибору здобувачів - 45 процентів. У цілому запропоновані освітні
компоненти забезпечують формування відповідних загальних та спеціальних компонентів.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Зміст ОНП має чітку структуру, а його компоненти утворюють відповідну систему ОК. Зауваження ЕГ щодо чіткого
визначення ЗК та СК та їх кореляціх з ПРН практично опрацьовано та враховано у проєкті ОНП 2020 року. Як
відповідь на зауваження щодо відсутньості матриці співвідношення ПРН та компетентностей ЗВО додав відповідний
документ, долучивши його до змісту програми та розмістивши його на сайтах факультету іноземних мов та
філологічного факультету.

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

Зміст навчального плану ОНП "Філологія" відповідає предметній області спеціальності і забезпечується
нормативними та варіативними дисциплінами. Вибіркові ОК корелюють з актуальними проблемами сучасної
філологічної науки.

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

Структура ОНП забезпечує формування індивідуальної освітньої траєктрорії і регламентується в університеті
"Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ЛНК імені Івана
Франка", а також іншими нормативними документами. Індивідуальна освітня траєкторія також забезпечується
програмами академічної мобільності, гнучною організацію навчання.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Організація та виконання програми практичної підготовки здобувача здійнюється кафедрою, за якою закріплений
аспірант ( 4 кредити, третій рік навчання). Розроблено і впроваджено нормативний документ "Положення про
педагогічну практику аспірантів ЛНУ імені Івана Франка".

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Зміст ОНП спрямовано на набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок. Роботодавці задоволені розвитком
соцальних навичок випускників ОНП, їх здатністю адаптуватися до нових вимог здійснення професійної діяльності.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів не порушує чинних вимог та визнаний цілком прийнятним

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Організація освітнього процесу за дуальною формою навчання ОНП не передбачається.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Вони у
прозорій та докладній формі висвітлюються на сайті ЗВО.

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

Вступ на ОНП передбачає складання іспитів зі спеціальності в обсязі магістерської програми, філософії та іноземної
мови ( в обсязі рівня В2), тобто враховують особливості самої програми . Рекомендується актуалізувати програми
вступних випробувань з відповідним оформленням документації.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Визнання результатів навчання в інших ЗО, зокрема під час академічної мобільності, регламентується "Тимчасовим
положенням про порядок організації академічної мобільності","Положенням про порядок визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних закладах документів".

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

У ЛНУ розроблено нормативний документ про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та
інформаційній освіті, який розміщений на офіційному сайті ЗВО. Проте реалізація цього положення має передусім
перспективу (ЗВО не наводить конкретні приклади практичного застосування, конкретні прізвища здобувачів).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Навчання та викладання за ОНП відповідає принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу. Зміст
робочих програм курсів дозволяє простежити вектори навчального процесу. Проте робочі програми не відображають
узгодження окікуваних результатів з ПРН. У навчальноиу процесі використовуються різні методи та мідхлди,
регулярно проводяться опитування здобувачів, враховується їх думка та побажання.

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

Інформація щодо цілей, змісту навчання, критеріїв оцінювання надається в доступній формі здобувачам. У доступі на
сайті - робочі програми та силабуси курсів.

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми
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Л Н У під час реалізації ОНП забезпечує поєднання навчання і наукових досліджень. Наприклад, ОК "Науковий
семінар", "Методологія підготовки наукової піблікації" та ін. надають можливість розвитку індивідуальної наукової
траєкторії. Проводяться всеукраїнські наукові конференції, на яких аспіранти здійснюють апробацію результатів
наукових досліджень.

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

Науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького складу регулярно знаходить своє відображення у змісті тих
курсів, які викладаються у межах ОНП. Бажано було б чітко подавати інформацію у робочих програмах про ПРН,
яких пропонуються досягти.

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

ЛНУ послідовно впроваджує політику інтернаціоналізації ЗВО, поглиблює наукову інтеграцію у світовий простір. Ця
політика здійснюється завдяки роботі відповідних підроздідів університету та регламентується "Стратегією
міжнародної діяльності університету".

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

На сайті ЛНУ розміщено інформацію щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів, передусім
презентовано нормативні документи, які регламентують відповідні контрольні заходи та порядок їх застосування. Усі
заходи є чіткими та вмотивованими.

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

Чинний стандарт вищої освіти для третього рявня відсутній. Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного
екзамену.

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

Правила проведення контрольних заходів регулюються нормативними документами ЛНУ імені Івана Франка. Аналіз
практичної реалізації регламентованих правил дозволяє зробити позитивні висновки. Наразі конфліктні ситуації
відсутні

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

У ЛНУ розроблено та впроваджено "Кодекс академічної доброчесності", "Декларацію про дотримання академічної
доброчесності працівником ЛНУ", "Декаларацію про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої
освіти". Широко застосовується система Unicheck.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, які забезпечують реалізаіїю ОНП, відповідає рівню освіти та
заявленим преграмним результатам навчання.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Процедури конкурсного відбору викладачіва є прозорими і забезпечують відповідно високий рівень їх професійної
діяльності.. ЗВО системно проводить підвищення кваліфікації НПП, здійснює систему заходів заохочення.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ЗВО в цілому залучає роботодавців до органзіції та реалізації освітнього процесу, про що свідчить додана
документація.

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

Заклад вищої освіти в цілому залучає до проведення аудиторних занять професіоналів. Проводяться опитування
роботодавців та партнерів.

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

У ЛНУ діє система морального та матеріального заохочення як засіб стимулювання професійного розвитку викладачв.
Ця система регламентується нормативною документацією університету та запезпечується практичною діяльностю
підрозділів.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ЗВО регулярно проводить моніторинг професійного рівня, професійної майстерності викладаів. оприлюднює
узанальнені рекомендації та результати анкетування здобувачів з метою врахування результатів щодо покращення
рівня викладання. Стимулююється участь НПП у грантових проєктах. Кафедри мають потужний бібліотечний фонд.
Системно працює бібліотека ЛНУ, використовуючи новітні технології.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

В університеті наявні потужні фінансові та матеріально-технічні ресурси. Вони формуються не тільки за рахунок
державного фінансування, але й завдяки грантовим інвестиціям. Аудиторний фонд технічно оснащений, багато
зроблено для забезпечення матеріальними ресурсами студмістечка.

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

Корпус оснащено Wi-Fi, наявні комп'ютерні класи, запезпечено доступ до бібліотечного фонду. електронного
каталогу. Це надає можливості для результативного проведення освітньо-наукової діяльності.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси
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Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти. Є пункти медичної допомоги.
Функціонують відділи з пожеженої безпеки.

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

Найважливішими джерелами інформації для здобувачів вищої освіти є сайти ЗВО, філологічного факультету та
факультету іноземних мов. На високому рівні працюють наукові керівники, які нарають здобувачам консультаційну
підтримку ( поряд з фаховою допомогою). Працює служба психологічної допомоги.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Заклад вищої освіти створює достатні умови для осввіти людей з обмеженими можливостями, з особливими освітніми
потребами. Працюючи в будівлях, які мають історичну цінність і не підлягають втручанню, адміністрація демострує
прагнення забезпечити можливість навчання усіх категорій здобувачів. Це підтвреджено фотоматеріалами.. Створено
"Ресурсний центр з інклюзивної освіти".

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

У нормативних документах ЛНУ (Статут, Правила внутрішнього розрорядку) визначено права та обов'язки учасників
освітнього процесу. Запроваджено Кодекс академічної доброчесності, діє Комісія з питань етики та професійної
діяльності.. У здобувачів вищої остіти, які навчаються за ОНП, конфліктих ситуацій не було.. Проте реальні приклади
розв'язання небезпечних ситуацій, які наводяться, свідчать про чітку і зрозумілу політику взаємодії між
адмінінстрацію та учасниками освітнього процесу.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

З метою постійного моніторингу якості освіти та її вдосконалення в університеті працює відповідний підрозділ -
Центр забезпечення якості освіти. мета та функції якого регламентуються " Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти". Як свідчить аналіз наданих документів, проектна група постійно здійснює моніторинг
якості освіти за ОНП, враховуючи думку стейкхолдерів ( як на рівні факультетів, так і на рівні університету). Центр
моніторингу проводить незалежні опитування здобувачів освіти за різними параметрами.

8.2 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

Думки та слушні рекомендації здобувачів освіти беруться до уваги в процесі оптимізації освітньої програми.
"Майданчиками" для спільного обговорення конкретних аспектів щодо вдосконалення програми є засідання кафедр,
засідання вчених рад факультетів. У цьому аспекті відзначається значна роль Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених.

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

Роботодавці безпосередньо та через свої об'єднання залучаються до процесу перегляду змісту програми. Здобувачі
освіти у більшості або працювали, або праціюють за відповідним фахом в різного роду наукових та науково-освітніх
установах. дані свідчать про необхідність та важливість існування ОНП.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

ЗВО вивчає та послідовно аналізує інформацію щодо кар'єрного шляху випускників. Цей процес здійснюється
передусім під егідою Відділу розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені Івана
Франка.
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8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОНП, дозволяє побачити певні недоліки у здійсненні освітньої
діяльності та забезпеченні відповідного наукового та матеріально-технічног середовища, в якому перебувають
здобувачі. Програма позитивно оцінена переважною більшістю здобувачів ( від 70 до 89 відсотків). 37 відсотків
опитаних продемонстрували бажання внести корективи до вибіркової частини ОНП. ЗВО позитивно та вчасно реагує
на відповідні коментарі, про що свідчать відповіді проектної групи та адміністрації ЛНУ. Зміст та форма наукових
текстів аспірантів ретельно аналізується.

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

Акредитація ОНП здійснюється вперше.

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

В академічній спільноті ЗВО впроваджено системі заходів щодо формування культури якості, що позитивно впливає
на розвиток та покращення ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Основна документація, яка врегульовує права та обов'язки учасників освітнього процесу, прозоро подана на
офіційному сайті ЛНУ ( розділ "Документи Університету)", вона також презентована у значному переліку документів,
що регламентують окремі аспекти навчання. Випадків порушень прав здобувачів освіти, інших учасників освітнього
процесу не виявлено. Атестації аспірантів сприяють ефективному контролю.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Підготовлено та розміщено на офіційному сайті ЛНУ та сторінках обох факультутів Проєкт ОНП 2020. Бажано було б
розмістити форму для надання інформації щодо покращення навчання.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

На сайтах філологічного факультету та факультету іноземних мов подано як основну інформацію про ОНП, так і
конкретну інформацію - навчальні плани, робочі програми, силабуси, перелік дисциплін вільного вибору.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю
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Зміст ОНП в цілому відповідає науковим інтересам аспірантів. Тематика навчальних дисциплін корелює з науковими
та професійними інтересами здобувачів вищої освіти.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

Аналіз наукової взаємодії аспірантів та їх наукових керівників засвідчує відповідність проблематики їх наукових
досліджень.

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

ЗВО організаційно та матеріально забезпечує можливості для апробації результатів наукових досліджень. Цей вектор
двяльності ЛНУ регламентується внутрішньоуніверситетскою документацією, а також існуванням низки філологічних
періодичних видань (серед них фахові видання або такі, які готуються до переатестації (на що треба звернути увагу).
Проводяться наукові конференції та семінари. Здобувачі мають доступ до використання лабораторій та обладнання.

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

ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної наукової спільноти. Працює відділ
міжнародних зв'язків, реалізуються різні програми міжнародних обмінів та академічної мобільності. Викладачі, які
працюють зі здобувачами вищої освіти у межах програми, орієнтують їх на участь у міжнародних проектах. детальна
інформація подається у звітах.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Реалізується практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах., результати яких регулярно
публікуються або практично впроваджуються.

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Здобувачі ЗВО дотриміються правил академічної доброчесності, у науковій діяльності. Регламентує процес низка
нормативних докуменнтів, а саме Кодекс академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка, Декларація про
дотримання академічної доброчесності, запобігання корупції. Проводяться семінари та обговорення принципів
академічної доброчесності. У ЗВО функціонує система Unichek, яка регулярно використовується з метою перевірки
наукових текстів.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Впровадити чіткий алгоритм обговорення пропозицій стейкхолдерів щодо покращення ОНП, удосконалити фіксацію
результатів співпраці ЗВО, роботодавців, учасників освітнього процесу у внутрішній документації університету. В
описі ОНП, інших нормативних документах предметно окреслити загальні та фахові компетентності, визначити їх
кореляцію з програмними результатми навчання.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
У робочих програмах нормативних та вибіркових курсів рекомендується чітко визначити матрицю забезпечення ПРН
відповідними освітніми компонентами. Удосконалити процедуру вибору здобувачами дисциплін з відповідних
переліків, прописати її у внутрішніх документах ЗВО.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендується розміщувати на сайті актуалізовані програми вступних іспитів з фіксованою датою затвердження.
Розробити додаткові мотиваційні заходи щодо участі аспірантів у неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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У робочих програмах курсів коректно подати інформацію щодо кореляції очікуваних результатів з ПРН за освітньо-
науковою програмою.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Ширше впроваджувати в освітній процес елементи віртуального освітнього середовища ( створення відповідних
платформ, банку відеолекцій, тощо).

Критерій 6. Людські ресурси
не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Налагодити систему опрацювання критичних зауважень щодо змісту ОНП ( з урахуванням зворотнього зв'язку зі
здобувачами вищої освіти).

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендується прозоре висвітлення змін до ОНП, які були здійсненні як результат роботи стейкхолдерів.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛИМАН ІГОР ІГОРЕВИЧ
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