
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36786 Філологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 035 Філологія

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Навальна Марина Іванівна, Мандич Тамара Михайлівна, Юрчук
Олена Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 30.06.2020 р. – 02.07.2020 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-
philology.pdf

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

У цілому ОНП “Філологія” та процес її реалізації в ЗВО справляють позитивне враження. 1. ОНП має чітко
сформульовану мету, що відповідає місії та стратегії ЗВО. До формування мети, ПРН та змісту ОНП залучаються
стейкхолдери. Мета ОНП та ПРН відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку послуг, ПРН дозволяють
досягти поставлених цілей, відповідають вимогам НРК для третього (освітньо-наукового) рівня. Це дозволяє
зробити висновок про відповідність вимогам Кр.1. 2. Обсяг ОНП відповідає нормам - 40 кредитів ЄКТС. На вивчення
ОК вільного вибору відведено 18 кредитів (45%). Здобувачі реалізують право вільного вибору ОК згідно процедур,
прописаних у положеннях ЗВО. Зміст ОНП має чітку структуру й відповідає предметній сфері спеціальності, її
структура надає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Констатуємо відповідність вимогам
Кр. 2. 3. До ОНП є вільний доступ. Правила прийому на ОНП, визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО, є чіткими та зрозумілими. Стверджуємо про відповідність вимогам Кр. 3. 4. Навчання та викладання за ОНП
відповідають Кр.4. і відбуваються із дотриманням вимог студентоцентрованого підходу та принципів академічної
свободи. 5. В ОНП дотримано відповідність вимогам Кр 5. до форм, методів, правил та процедур проведення
контрольних заходів. 6. ОНП реалізовується на двох факультетах, в її втіленні простежується згуртована та
налагоджена співпраця всіх структурних підрозділів. НПП, що забезпечують ОНП, є висококваліфікованими,
регулярно підвищують свою профмайстерність, представляють наукові доробки на вітчизняному та міжнародному
наукових просторах. Констатуємо відповідність вимогам Кр. 6. 7. Загалом вимоги Кр. 7 дотримано. Освітнє
середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів. Здобувачі і НПП мають безперешкодний доступ до
інфраструктури, організований процес із доступу до приміщень здобувачів з обмеженими можливостями. 8.
Завдяки залученню стейкхолдерів до розробки ОНП забезпечений достатній рівень навчання і викладання. Можемо
стверджувати про відповідність ОНП вимогам Кр. 8. 9. Права та обов’язки учасників освітнього процесу
регламентовано вільно доступними документами ЗВО. ЗВО виконує вимоги щодо прозорості та публічності своєї
діяльності. Вимоги Кр. 9. дотримано. 10. Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їх
повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. У ЗВО налагоджена система консультаційної та
інформаційної підтримки. Наукові керівники беруть активну участь у дослідницьких проєктах, особливо щодо тих
спеціальностей, які мають у складовій іноземну мову. ЗВО забезпечує дотримання академічної доброчесності.
Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямкові досліджень керівників. ЗВО забезпечує в межах ОНП
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень, долучення аспірантів до міжнародної
академічної спільноти. ОНП загалом відповідає вимогам Кр. 10.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітньо-наукова програма має чітко сформульовані цілі, що корелюються з місією і стратегією ЗВО, а також
забезпечує ґрунтовну філологічну підготовку, її обсяг та структура дають змогу здобувачеві вищої освіти отримати
глибинні знання зі спеціальності, оволодіти загальнонауковими та універсальними компетентностями.
Індивідуальна освітня траєкторія забезпечується дисциплінами вільного вибору аспіранта, реалізується створенням
індивідуального навчального плану, участю у програмах академічної мобільності, гнучкою організацією навчання
через різні форми: очна, заочна, вечірня, вибором теми наукового дослідження. Зміст ОНП та особливості її
реалізації створюють усі умови для належного набуття здобувачами вищої освіти soft skills. ЗВО містить на сайті
чіткі та зрозумілі Правила прийому на навчання за ОНП, наявний механізм визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти. Потужний академічно-науковий потенціал факультетів підтримує налагоджені
тісні зв’язки з роботодавцями регіону, вітчизняними та закордонними університетами, що підтверджується угодами,
меморандумами. ЛНУ імені Івана Франка всебічно стимулює розвиток викладацької майстерності, має потужну
матеріально-технічну базу. Позитивним фактором є достатній рівень прозорості та публічності основних документів
та процедур провадження освітньої діяльності ЗВО в цілому й цієї ОНП зокрема. Загалом система внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти є налагодженою та дієвою. Важливою є практика детальних опитувань здобувачів
за різними параметрами оцінювання ОНП. ЗВО організаційно та матеріально забезпечує у межах ОНП проведення
та апробації результатів наукових досліджень аспірантів відповідно до їхньої науково-дослідної тематики (велика
кількість конференцій, можливість публікацій, долучення до міжнародної академічної спільноти тощо). Діє
практика участі наукових керівників здобувачів у дослідницьких проєктах, у тому числі й міжнародних.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У внутрішніх нормативних документах ЗВО є потреба удосконалити процедуру залучення до процесу розроблення
та модернізації ОНП стейкхолдерів, а також фіксувати зустрічі зі стейкхолдерами у відповідній документації. В ОНП
відсутні матриця співвідношення результатів навчання та компетентностей. Освітні компоненти потребують у
робочих програмах увиразнення ПРН, ЗК та СК. У внутрішніх нормативних документах ЗВО варто виструнчити
процедуру вибору дисциплін. Оприлюднення на сайті програми вступних випробувань варто було б здійснювати із
датою затвердження та відповідним оформленням офіційних документів, що свідчитимуть про чинність та
актуальність програм. ЕГ група вважає, що для здобувачів вищої освіти варто більше запроваджувати елементів
віртуального освітнього середовища.

Сторінка 3



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.

Акредитаційна експертиза ОНП “Філологія” підтвердила, що розробники ОНП мають чітке бачення її цілей, які
корелюють зі “Стратегічною програмою розвитку ЛНУ імені івана Франка на період до 2020 року”
(https://cutt.ly/EphkfOX). Метою ОНП визначено підготовку доктора філософії з філології, що передбачає розвиток
загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення
науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, а також науково-педагогічної
діяльності. Спілкування з розробниками ОНП та викладачами, які забезпечують її реалізацію, засвідчило розуміння
цілей ОНП, що сфокусовані на грунтовній підготовці аспірантів. Також під час зустрічей було підкреслено
унікальність ОНП, що гармонійно поєднує викладання провідними фахівцями двох факультетів філологічного
спрямування, регіональний та міжнародний контекст.

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

Під час здійснення акредитаційної експертизи було з’ясовано, що розробка ОНП здійснювалася з урахуванням
інтересів та пропозицій стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, академічної спільноти). Центр забезпечення якості
освіти, Центр моніторингу провадить опитування аспірантів щодо ОНП (відповідно до наданих документів та
підтвердження під час спілкування із здобувачами останнє опитування здійснювалося 24 лютого 2020 року).
Результати цього опитування обговорюються на факультетах (надано витяг із протоколу № 8 Вченої ради
факультету іноземних мов від 19 березня 2020 року). Під час зустрічей ЕГ було ознайомлено із зовнішніми
стейкхолдерами, які долучені до розробки ОНП, оцінки її якості, а саме: ЗВО, Інститути НАН України та інші, було
проговорено зацікавленість академічної спільноти в ефективності ОНП. Однак варто не тільки обговорювати
побажання стейкхолдерів на засіданнях кафедр, а й фіксувати зустрічі зі стейкхолдерами у відповідній документації,
залучити до проєктної групи здобувачів вищої освіти, роботодавців, представників академічної спільноти. Отже,
вивчення потреб стейкхолдерів відбувається, хоча процедура їх долучення потребує вдосконалення та унормування.

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.

Під час візиту онлайн ЕГ було встановлено систематичне вивчення регіонального ринку праці розробниками ОНП.
У ЛНУ імені Івана Франка діє “Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркеркетингу та розвитку
ЛНУ ім. Івана Франка”, представник якого підтвердив регулярний моніторинг ринку праці. Важливим фактом
сприянню працевлаштування випускників ОНП є низка угод («Угода про співпрацю між ЛНУ імені Івана Франка та
департаментом гуманітарної політики Львівської міської ради від 16.09.2016 р.», «Угода про співпрацю між ЛНУ
імені Івана Франка та Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка від 9.10.2019 р.»,
«Угода про співпрацю між ЛНУ імені Івана Франка та Інститутом Івана Франка НАН України від 25.02.2020 р.»).
Врахування галузевого та регіонального контекстів оприявнено тематикою навчальних дисциплін. Наприклад,
“Актуальні питання сучасного українського та германського термінознавства”, “Німецькомовна спадщина Івана
Франка” та інші. Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних освітніх програм
відбувається шляхом участі у наукових проєктах (наприклад, Learnopolis (Bayreuth, 10.03.2020 р.), Erasmus+), під
час стажування. Сприяють цьому й тісні зв’язки ЛНУ імені Івана Франка з вітчизняними й закордонними
університетами, що підтверджені угодами та меморандумами (Альбертський університет (Канада); Загребський
університет (Хорватія); Сіаньський університет іноземних мов (Китай); Миколаївський державний університет імені
В.О. Сухомлинського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького та інші).
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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 відсутній. Визначені в ОНП Змістове наповнення ПРН відповідає вимогам Національної
рамки кваліфікацій дев’ятого кваліфікаційного рівня за всіма дескрипторами: – знання (концептуальні та
методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності): реалізується через освітні
компоненти ОНП і відображено у ПРН (Знання та розуміння / Knowledge and understanding); – уміння (критичний
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей, започаткування, планування, реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності,
спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної
діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики)
реалізується через освітні компоненти ОНП, науково-дослідну діяльність здобувачів і відображено у ПРН
(Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding; Формування тверджень / Making
judgements); – комунікація (використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та
дослідженнях, вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами,
широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому) реалізується через освітні компоненти ОНП, науково-
дослідну діяльність здобувачів і відображено у ПРН (Комунікативні навики / Communication skills); – автономність і
відповідальність (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та
професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах
професійної та наукової діяльності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) реалізується
через освітні компоненти ОНП, науково-дослідну діяльність здобувачів і відображено у ПРН (Навики навчання /
Learning skills).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1.Під час проведення акредитаційної експертизи ОНП розробники продемонстрували чітке усвідомлення цілей
освітньої програми, що вповні корелюють з місією та стратегією ЗВО. 2. Взаємодія зі стейкхолдерами має
систематичний характер. 3. Налагоджено зв’язки з роботодавцями міста, що засвідчено угодами про співпрацю. 4.
Враховано галузевий та регіональний контекст, існує потужна співпраця з вітчизняними та закордонними
університетами, що підтверджується угодами, меморандумами.

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

1.Рекомендується у внутрішніх нормативних документах ЗВО удосконалити процедуру залучення до процесу
розроблення та модернізації ОНП стейкхолдерів. 2. Фіксувати зустрічі зі стейкхолдерами у відповідній документації.
3.Предметніше окреслити загальні та спеціальні (фахові) компетентності.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має чітко сформульовану мету, що відповідає місії та стратегії ЗВО. До формування мети, ПРН та змісту ОНП
залучаються стейкхолдери. Хоча варто було б залучити до проєктної групи здобувачів вищої освіти, роботодавців,
представників академічної спільноти. Мета ОНП та ПРН відображають тенденції розвитку спеціальності та ринку
послуг, ПРН сприяють досягненню поставлених цілей, відповідають вимогам НРК для третього (освітньо-
наукового) рівня. Це дозволяє зробити висновок про відповідність вимогам Критерію 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
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Аналіз ОНП “Філологія” та навчального плану дозволяє ствердити, що її обсяг становить 40 кредитів ЄКТС, що
відповідає вимогам до організації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обсяг обов’язкових освітніх
компонентів становить 55 %, а дисциплін вільного вибору здобувачів 45 %. Запропоновані освітні компоненти
забезпечують формування глибинних знань зі спеціальності, оволодіння загальнонауковими та універсальними
компетентностями, здобуття мовних компетентностей, що корелює з “Порядком підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук” (затверджений Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 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.

Зміст ОНП має чітку структуру. Нормативні навчальні дисципліни розподілені між чотирма складовими, з яких
глибинні знання зі спеціальності становлять 7 кредитів ЄКТС, загальнонаукові компетентності - 4 кредити ЄКТС,
універсальні навички - 4 кредити ЄКТС, мовні компетентності - 7 кредитів ЄКТС. Дисципліни вільного вибору
аспірантів націлені на формування глибинних знань зі спеціальності і загальнонаукових компетентностей (по 9
кредитів ЄКТС кожний). Освітні компоненти логічно між собою пов’язані та сприяють досягненню заявлених цілей,
ПРН. Однак ОНП не дозволяє усвідомити, які ЗК та СК формуються під час навчання, адже відсутнє співвідношення
освітніх компонентів з ПРН та ЗК, СК. ЕГ зауважує, що в проєкті ОНП 2020 року цей недолік уже усунуто
(https://cutt.ly/ephl2kb).

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

Аналіз навчального плану ОНП “Філологія” засвідчує, що зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності
035 Філологія. Глибинні знання зі спеціальності забезпечуються як нормативними, так і варіативними
дисциплінами. Здобутком ОНП є ОК “Науковий семінар”, який викладається з першого по четвертий курс, і
дозволяє поєднувати освітню та наукову складову. Бажано було б до навчального плану сформувати не одну, а
чотири робочі програми, щоб увиразнило передусім для здобувача вищої освіти зміст ОК у конкретному
навчальному році. Вибіркові ОК охоплюють актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства,
перекладознавства, фольклористики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку гуманітарної науки. Забезпечення
загальнонаукових компетентностей здійснюються нормативними та варіативними ОК. Здобувачі формують ЗК під
час вивчення ОК “Філософія”. Однак потребує уточнення і конкретизації назва ОК відповідно до його змісту (зв’язок
філософії та філології), а також це дозволить диференціювати ОК від вступного іспиту з аналогічною назвою, що
створює відчуття невмотивованого повторення змісту ОК. Важливими ОК є ті, що забезпечують оволодіння
здобувачем вищої освіти найновішими методами та методологіями, інформаційнми та комп’ютерними
технологіями (“Методологія і методика філологічних досліджень”, “Методологія підготовки наукової публікації”,
“Підготовка науково-інноваційного проекту”, “Інформаційні технології та програмування” та інші). Універсальні
навички та мовні компетентності забезпечуються нормативними ОК (“Педагогічна практика”, “Іноземна мова за
фаховим спрямуванням”).

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

Формування індивідуальної освітньої траєктрорії в ЗВО регламентовано «Положення про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка»(https://cutt.ly/2phzkNC),
“Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЗВО”
(https://cutt.ly/hphzWhT). Аспіранту запропоновано реалізувати право на вибір дисциплін обсягом не менше як 25%
від загальної кількості кредитів ЄКТС. На вивчення ОК вільного вибору відведено 18 кредитів (45%). Вибір ОК
забезпечується наступними процедурами: інформування про зміст дисциплін, самостійний вибір ОК, безпосередній
запис на вивчення дисципліни. Бажано було б у внутрішніх нормативних документах ЗВО удосконалити процедуру
вибору дисциплін. Індивідуальна освітня траєкторія реалізується також створенням індивідуального навчального
плану, участю у програмах академічної мобільності, гнучкою організацією навчання через різні форми: очна,
заочна, вечірня, вибором теми наукового дослідження.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
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ОНП передбачає 4 кредити ЄКТС для практичної підготовки, що здійснюється на третьому році навчання та
забезпечує формування компетентностей, що передбачені «Положенням про педагогічну практику аспірантів ЛНУ
імені Івана Франка» (https://cutt.ly/OphzLGj). Організацію та виконання програми практичної підготовки
забезпечує кафедра, за якою закріплений аспірант, а до керівництва практикою залучаються завідувачі кафедр або
наукові керівники аспірантів.

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

Аналіз змісту ОНП засвідчує, що програма спрямована на набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills). ОК забезпечують формування компетентностей не тільки з організації та викладання навчальних занять,
а й здатності навчатися протягом усього життя. Також ОК сприяють умінню презентувати результати власних
досліджень, управляти науковими проєктами тощо (наприклад, “Методологія підготовки наукової публікації”,
“Підготовка науково-інноваційного проекту”). У ЛНУ імені Івана Франка діє “Ресурсний центр з інклюзивної освіти”.
Під час зустрічей із представниками допоміжних структурних підрозділів керівник центру підтвердив залучення
аспірантів до волонтерської роботи зі студентами з особливими потребами, які навчаються у ЗВО. Окрім того, під час
зустрічі із роботодавцями було виявлено задоволеність останніх розвиненими соціальними навичками випускників
та їхньою здатністю швидкої адаптації до нових вимог.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Відповідно до навчального плану ОНП співвідношення аудиторного та самостійного навантаження в межах ОК
варіюється від 36% : 64 % до 67% : 33 %, що не порушує вимогу щодо аудиторного навантаження дисциплін, які
пропонуються на третьому рівні вищої освіти, котре повинно бути не меншим, ніж ¼ від загального освітнього
навантаження, визначеного для цієї дисципліни. Обсяг фактичного навантаження здобувачів є оптимальним для
досягнення ПРН і в середньому становить 4-10 годин на тиждень, що є цілком прийнятним.

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.

Організація освітнього процесу за дуальною формою освіти на ОНП не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1.Зміст ОНП загалом структурований, вибір ОК дозволяє здійснити грунтовну філологічну підготовку, що корелює з
цілями ОНП. 2. Запропоновані освітні компоненти забезпечують формування глибинних знань зі спеціальності,
оволодіння загальнонауковими та універсальними компетентностями, здобуття мовних компетентностей. 3.
Індивідуальна освітня траєкторія забезпечується дисциплінами вільного вибору аспіранта, реалізується створенням
індивідуального навчального плану, участю у програмах академічної мобільності, гнучкою організацією навчання
через різні форми: очна, заочна, вечірня, вибором теми наукового дослідження. 4. Зміст ОНП та особливості її
реалізації створюють усі умови для належного набуття здобувачами вищої освіти soft skills.

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

1.В ОНП відсутні матриця співвідношення результатів навчання та компетентностей. 2. Освітні компоненти
потребують у робочих програмах увиразнення ПРН, ЗК та СК. 3. У внутрішніх нормативних документах ЗВО
удосконалити процедуру вибору дисциплін.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОНП узгоджується із заявленими цілями. Здобувачі реалізують право вільного вибору ОК згідно
процедур, прописаних у положеннях ЗВО. Зміст ОНП має чітку структуру й відповідає предметній сфері
спеціальності, її структура надає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Констатуємо
відповідність вимогам Критерію 2.

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

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

Актуальні правила прийому до аспірантури розміщені на сайті (https://cutt.ly/dphxfhW) , де висвітлено перелік
спеціальностей, кваліфікаційні вимоги до вступників, визначено терміни вступної кампанії, перелік необхідних
документів та вступних випробувань. Вказано критерії, за якими надають перевагу одному зі вступників у випадку
однакової кількості набраних за вступні випробування бали. Ураховано особливості вступу іноземних громадян та
осіб без громадянства (с.5 Правил прийому 2020 р.). Загалом правила прийому є доступними, зрозумілими та
такими, що не містять дискримінаційних положень.

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

Вступ до аспірантури передбачає складання іспитів зі спеціальності в обсязі магістерської програми, філософії та
іноземної мови в обсязі рівня В2. Останній традиційно може бути прирівняний до найвищого балу на підставі
наданого офіційного сертифікату визначених міжнародних тестів. Підставою для участі у конкурсному відборі має
бути попередньо здобутий ступінь вищої освіти “спеціаліст” або “магістр”. Оскільки вступні вимоги до претендентів є
типовими, то специфіка ОНП 035 Філологія відбита саме у змісті програми вступного випробування зі спеціальності,
можливістю автоматичного складання іспиту з іноземної мови за наявності сертифікату, що особливо актуально для
філологів, та тематиці публікацій, зокрема реферату, поданих при вступі.

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.

Порядок визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, регламентовано в ЛНУ Тимчасовим положенням
про порядок організації академічної мобільності (https://cutt.ly/CphxKrn), Положенням про порядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка (https://cutt.ly/NphxMQT). Відповідно до Тимчасового положення про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://cutt.ly/lphckr5) п.2.9.6. передбачена можливість виїзду до іншого закладу вищої освіти,
зокрема за кордон.

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.

У ЗВО розроблено Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (https://cutt.ly/yphcYLd), доступний для ознайомлення
на офіційному сайті ЗВО. Оскільки конкретних прикладів за ОНП наразі немає, то простежити реалізацію цього
Положення на третьому рівні вищої освіти поки неможливо.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому є доступними та зрозумілими. 2. Позитивною практикою є академічна мобільність здобувачів
за ОНП, підтверджена документами щодо стажування за кордоном.

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

1.Рекомендуємо розміщувати на сайті програми вступних випробувань із датою затвердження та відповідним
оформленням офіційних документів, що свідчитимуть про чинність та актуальність програм. 2.Рекомендуємо
активізувати участь аспірантів у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Пропоновані рекомендації можуть сприяти вдосконаленню, тому констатуємо відповідність вимогам критерію 3 на
рівні оцінки В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання й викладання на ОНП відповідає принципам академічної свободи і здійснюється відповідно вимогам
студентоцентрованого підходу. Робочі програми загалом дозволяють простежити взаємозв’язок між теоретичним
навчанням та практичною діяльністю, а також формують уявлення про те, що здобувач вищої освіти повинен знати
й уміти. Однак робочі програми дисциплін не відображають узгодження очікуваних результатів навчання з ПРН.
Під час освітнього процесу за ОНП використовуються як традиційні, так і інноваційні методи та підходи (лекція,
ілюстрація, репродуктивний метод, проблемно-пошуковий метод, комунікативний метод мовного навчання,
мультимедійні презентації, жанрово-базовий підхід до оволодіння провідними формами науково-академічного
спілкування та ін.). Під час зустрічей з аспірантами та викладачами з’ясовано, що здобувачі вищої освіти дійсно
впливають на добір навчального матеріалу, тематику для індивідуальних та групових завдань, власних наукових
студій. Систематично проводиться опитування аспірантів (останнє в лютому 2020 року) щодо якості навчання та
викладання, що регламентовано в “Положенні про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу” (https://cutt.ly/4phvJd3). Отже, навчання та викладання на ОНП
сприяє саморозвитку, самоорганізації та самореалізації здобувача вищої освіти. Проте робочі програми ОК не
дозволяють повною мірою з’ясувати зв’язок обраних методів з ПР навчання за ОНП.

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

Під час спілкування з викладачами й здобувачами вищої освіти з’ясовано, що інформація щодо цілей, змісту та
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надаються аспірантам упродовж усього періоду
навчання. Силабуси дисциплін надаються аспірантам в електронній чи паперовій формі на початку кожного
навчального року (семестру). Робочі програми також можна завантажити зі сторінок факультетів: Факультет
іноземних мов - Аспірантура, докторантура (https://cutt.ly/sphv6fq); Філологічний факультет - Аспірантура,
докторантура (https://cutt.ly/Tphv09b).
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Під час реалізації ОНП відбувається потужна імплементація освітнього компоненту в конкретні наукові
дослідження, гармонійне поєднання освітнього компоненту та індивідуальної наукової траєкторії. Так, ОК
“Науковий семінар” і “Методологія підготовки наукової публікації” формують у здобувачів практичні навички
написання і опублікування статей українською та англійською мовами; а також відповідні знання, необхідні для
належної підготовки та успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з
гуманітарних наук за спеціальністю “Філологія”. Така увага до теоретико-методологічної підготовки здобувачів
гарантує підготовку якісної наукової продукції. Важливо, що в ЛНУ імені Івана Франка щороку відбувається
Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів “Vivat Academia” (цього року відбулася в режимі онлайн 24
квітня - https://www.lnu.edu.ua/ya-na-storozhi-kolo-ikh-postavliu-slovo-vidbulasia-khviii-vseukrains-ka-naukova-
konferentsiia-molodykh-filolohiv-vivat-academia/), під час якої аспіранти здійснюють апробацію своїх досліджень.

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

Відомості про самооцінювання, зустрічі з викладачами дозволили встановити, що науково-педагогічні працівники
активно займаються науковими дослідженнями, беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня,
публікують результати своїх досліджень у фахових зарубіжних і вітчизняних виданнях, мнографіях (за останніх три
роки науковці двох факультетів видали понад 20 монографій). Ця діяльність знаходить своє відображення в
оновлені змісту ОК, застосуванні сучасних філологічних практик. Наприклад, професор Яхонтова Т.В. оновила
тематику курсу “Методологія підготовки наукової публікації”, сконцентрувавши увагу на сучасних тендженціях
наукової комунікації (https://cutt.ly/HphbzNa). Вагомо, що у рамках виконання НДР на основі узагальненого досвіду
видаються навчальні посібники (як зразок, навчальний посібник“Формування академічної компетентності: курс
англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей” у рамках НДР “Сучасні лінгводидактичні
орієнтири формування іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів” -
(https://cutt.ly/FphbT9j) Загалом ЗВО досить уважно ставиться до своєчасного оновлення змісту освіти на основі
наукових досягнень, проте розробникам ОНП варто було б ретельніше підходити до внутрішнього моніторингу
змісту ОК, адже робочі програми не тільки мають формувати уявлення про те, що аспірант має знати й уміти, а й про
програмні результати навчання.

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

ЗВО здійснює послідовну політику щодо інтернаціоналізації. У Стратегії ЗВО передбачено поглиблення його
інтеграції у світовий освітній та науковий простір (https://cutt.ly/qphbXmz). Інтернаціоналізацію діяльності ЗВО
здійснюють через Internatinal Office, Міжнародні центри, програми обмінів, європейські програми і проекти тощо.
Навчання, викладання та наукові дослідження в межах ОНП ґрунтуються на: “Стратегії міжнародної діяльності
Університету” (https://cutt.ly/wphb2AI); Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та
договорів у ЛНУ від 29 березня 2018 р. (https://cutt.ly/dphngpA), Положенні про Західноукраїнський дослідницький
центр з європейських студій (https://cutt.ly/kphnR58). Під час зустрічей з’ясовано, що викладачі та здобувачі вищої
освіти беруть участь у міжнародних програмах і проєктах (Горизонт, Еразмус+, ім. Фулбрайта, DAAD, фонду ім.
Ганса Зайделя). Актуальна інформація розміщується на сайті ЗВО (https://cutt.ly/KphnHCU). Здобувачі вищої освіти
мають доступ до інформації про міжнародні бази даних Scopus (https://cutt.ly/cphnMCU), Web of Science
(https://cutt.ly/9phn7kp).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Студентоцентрований підхід забезпечується комплексним застосуванням визначених в ОНП форм і методів
навчання та викладання. 2. ЗВО провадить систематичне опитування аспірантів щодо якості навчання та
викладання. 3. ЗВО демонструє серйозний підхід до імплементації наукових досліджень в освітній процес. 4. У ЗВО
створено умови для інтернаціоналізації діяльності.

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

1.Робочі програми дисциплін не відображають узгодження очікуваних результатів навчання з ПРН. Рекомендуємо
вдосконалити процедуру внутрішнього моніторингу змісту ОК, щоб стимулювати їх своєчасне оновлення.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчанння та викладання за ОНП загалом відповідають визначеному критерію. Озвучені недоліки не є суттєвими і
не перешкоджають досягненню заявлених цілей.

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.

На сайті ЗВО є інформація для здобувачів, де розміщене Тимчасове положення про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://cutt.ly/6odCdUS); Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету
імені Івана Франка (https://cutt.ly/iodCXZn). У документах окреслено оцінювання результатів навчання аспірантів та
осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, ліквідування академічних
заборгованостей та академічної різниці аспірантів, документальне оформлення результатів семестрового контролю
аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою тощо. За результатами
зустрічей зі здобувачами та ознайомлення з документами, що регулюють проведення контрольних заходів та
критерії оцінювання, із описами навчальних дисциплін і результатами опитувань здобувачів, було встановлено, що
форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, продуманими, зрозумілими,
дають змогу встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОП
загалом, а також оприлюднені заздалегідь. ЕГ отримала інформацію від аспірантів, що засвідчує: здобувачі можуть
ознайомитися із формами контрольних заходів і критеріями оцінювання. Отже, можемо зробити висновок про
відповідність цього підкритерію вимогам.

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

Чинного Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» для третього рівня вищої освіти немає, атестацію
здобувачів вищої освіти проводять у формі атестаційного екзамену, що має забезпечити оцінювання досягнення
результатів навчання, визначених освітньою програмою.

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

Правила проведення контрольних заходів регульовані документами: Тимчасове положення про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://cutt.ly/6odCdUS); Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/iodCXZn). ЕГ група отримала покликання на
віртуальний простір аспірантки Марії Городиловської (https://cutt.ly/DoWRJas), під час зустрічі аспіранти
підтвердили індивідуальні профілі. ЕГ отримала витяги із протоколу засідань кафедр, в яких зокрема є результати
звітів аспірантів (https://cutt.ly/3oWTUvd). Під час карантинних обмежень сесія проводилася дистанційно, всі умови
роботи в карантині відображено на сайті ЗВО (https://cutt.ly/IoWUnol). Відзначаємо, що в університеті проводилося
онлайн-опитування щодо дистанційного навчання в умовах карантину (https://cutt.ly/BoWAcDX). ЕГ уважає, що
відділ аспірантури на своїй сторінці ЗВО має невелику кількість інформації для здобувачів (https://cutt.ly/SoWDt4o),
хоча робота відділу загалом інформативна і дієва щодо консультацій, доступності. Про це неодноразово
підтверджувалося під час зустрічей. Випускники і здобувачі ОНП відзначали, що конфліктних ситуацій не було.
Одна здобувачка, яка поєднувала навчання з роботою за сумісництвом, запевняла, що навіть у такому режимі
завжди знаходила розуміння для індивідуальної траєкторії навчання.
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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.

У ЗВО дієво працює Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка;
Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті
імені Івана Франка; Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському
національному університеті імені Івана Франка; запобігання корупції (https://cutt.ly/fodhyxC). Здобувачі ОНП
ознайомлені з питаннями академічної доброчесності. Популяризація відбувається через низку заходів, про що
підтверджено під час опитування учасників зустрічей. Публічна інформація засвідчує про цикл заходів, наприклад:
семінар «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти»
(https://cutt.ly/RodhhDL); інформаційно-просвітницька кампанію «Студенти проти корупції»
(https://cutt.ly/hodh5vp) та ін., що відбуваються системно та відкрито. Під час зустрічей із здобувачами ЕГ
переконалася, що ЗВО забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності керівників. У ЗВО
функціонує система Unicheck, яка активно застосовується здобувачами освіти для перевірки наукових робіт
(https://cutt.ly/poWHFyQ).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1.Позитивною є практика цілісного охоплення критеріїв, форм, напрямів контролю, їх системного висвітлення,
регулярного застосування. 2.Врегульовано механізм залагодження конфліктних ситуацій «викладач - аспірант»,
пов’язаних з оцінюванням, порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження.

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

1.ЕГ група вважає, що для здобувачів вищої освіти варто більше запроваджувати елементів віртуального освітнього
середовища.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на те, що критерій “Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність”
загалом відповідає вимогам, а університет має реалістичні плани щодо постійного усунення недоліків, експертна
група оцінює критерій 5 як такий, що має рівень відповідності В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертна група встановила, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації,
відповідає тим навчальним дисциплінам, які вони забезпечують, та напрямові ОП. ЕГ отримала таблицю 2 (таблицю
2 додано до звіту), які підтверджують відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів. Гарантка
програми Паславська А. Й. під час зустрічі показала звіт за міжнародним проєктом, де доказово було показано
участь НПП у міжнародному проєкті та навіть його вартість - проєкт „Learnopolis“, зокрема мобільність осіб, яких
залучено до проєкту, Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/Aofuxpf). ЕГ уважає,
що НПП ОНП мають можливість долучатися до міжнародної спільноти. На факультеті іноземної філології та
філологічному факультеті діє три спеціалізовані вчені ради. Щодо кадрового забезпечення, то зі слів гаранта, а
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також зважаючи на кадровий потенціал (відповідно до таблиці 2), є перспективи утворювати низку спеціалізованих
вчених рад. Гарантом надана повна і вичерпна інформація про рейтинг НПП (https://cutt.ly/DoWtSxC). Отже,
можемо зробити висновок про повну відповідність професійної та академічної кваліфікації викладачів, задіяних до
реалізації ОНП.

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

Експертна група підтверджує, що процедури конкурсного добору НПП, регламентовані низкою Документів по
роботі з персоналом (https://cutt.ly/JoQ6wFh) є прозорими, дають змогу забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми, а також регулюється, зокрема: Порядок проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного
університету імені Івана Франка; Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
директорів коледжів Львівського національного університету імені Івана Франка; Рекомендації щодо порядку
складання посадових інструкцій працівників Університету; Положення про професора (консультанта) Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/LoQ6Oстьyh). Щодо останнього Положення, то воно
забезпечує можливість запрошення професорів з інших закладів, аби підвищити рівень викладання у ЗВО
(https://cutt.ly/8oQ69O7). ЕГ зауважує, що в ЗВО діє Положення про нагороди, звання та преміювання
(https://cutt.ly/poQ5Icx). Під час зустрічей учасниками було підтверджено прозорість процедури добору викладачів,
засвідчено розміщення відповідних оголошень у публічному доступі (на сайті ЗВО). ЗВО системно проводить
підвищення кваліфікації НПП, про що свідчать плани та звіти стажування за попередні роки та діючі: План
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана
Франка у першому семестрі 2019/20 н.р. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників Львівського національного університету імені Івана Франка у першому семестрі 2019/20 н.р.
(https://cutt.ly/DoWwbqA).

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

ЕГ отримала від гаранта інформацію про залучення професіоналів-практиків (https://cutt.ly/IoWrBZB), а також
інформацію про угоди та співпрацю зі внутрішніми стейкхолдерами (https://cutt.ly/DoWtSxC). А також повну і
вичерпну інформацію про укладені договори та позитивні практики підтверджені під час зустрічей
(https://cutt.ly/PoWrQJb). Зокрема ЕГ було надано низку угод, наприклад: Меморандум із Альбертським
університетом (Канада) (https://cutt.ly/qoWu1hj); Угода з Загребським університетом (Хорватія) та Сіаньським
університетом іноземних мов (Китай) (https://cutt.ly/XoWucUz) та ін. Вичерпну інформацію про міжнародну
співпрацю можна відстежити на сайті ЗВО (https://cutt.ly/doWhTtg).Під час зустрічі з НПП було підтверджено
активну участь других сторін угод у реалізації ОНП, зокрема було захищено дві дисертації здобувачами з Китаю.
Загалом участь роботодавців була підтверджена і під час зустрічі з відповідними групами стейкхолдерів -
здобувачами, НПП і роботодавцями. Отже, можемо зробити висновок, що виконання підкритерію повністю
відповідає вимогам.

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

ЗВО, залучаючи до аудиторних занять професіоналів, керується Положенням про професора (консультанта)
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/LoQ6Oстьyh). А також на підставі так
званих угод “запрошений співавтор” (https://cutt.ly/boWp05Y), які були надані ЕГ гарантом. ЕГ група ознайомилася
зі співпрацею КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”, Літературно-меморіальним
музеєм Івана Франка, Інститутом Івана Франка, Медичним університетом імені Данила Галицького та ін.
(https://cutt.ly/VoWsWWO), а також вся ця та інша інформація була підтверджена на зустрічі з роботодавцями та
випускниками. ЗВО постійно проводить опитування роботодавців та партнерів (https://cutt.ly/EoWjERf).

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

ЗВО усіляко (морально, матеріально) сприяє професійному розвитку викладачів. Так, ЗВО пропонує низку
Положень про нагороди, звання та преміювання, зокрема: Положення про Відзнаку Львівського національного
університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка»; Положення про звання «Почесний доктор (Doctor Honoris
Causa)» Львівського національного університету імені Івана Франка; Положення про відзнаку імені Леоніда
Константиненка; Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету
імені Івана Франка»; Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів університету за наукові
здобутки (нова редакція); Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана
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Франка; Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання іноваційних технологій в
навчальному процесі (https://cutt.ly/7oWfuSb). ЗВО запрошує на низку різноманітних заходів: вебінарів
(https://cutt.ly/toWleFK); курси учнівської молоді та всіх, хто бажає (https://cutt.ly/MoWgipd) та ін. Навчально-
методичний відділі інформує, що щороку біля 300 викладачів Університету проходять стажування у наукових та
освітньо-наукових установах. Зокрема, в Інституті українознавства НАН України, Інституті прикладних проблем
механіки і математики НАН України, Інституті регіональних досліджень НАН України , Інституті народознавства
НАН України, Львівському відділенні Інституту літератури НАН України, Центрі наукових досліджень і викладання
іноземних мов НАН України , Інституті геології та геохімії горючих копалин НАН України, національному
університеті “Львівська політехніка”, національному лісотехнічному університеті України, Львівській комерційній
Академії, Львівському державному університеті внутрішніх справ, інших вищих навчальних закладах та за кордоном
(https://cutt.ly/KoWg9eB). Гарантка програми Паславська А. Й. брала участь у міжнародному проєкті, де доказово
було показано залученість до міжнародного проєкту та навіть його вартість - проєкт „Learnopolis“, зокрема
мобільність осіб, яких залучено до проєкту, Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://cutt.ly/Aofuxpf). Отже, ЕГ робить висновок про те, що ЗВО цілком сприяє професійному розвитку
викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Підтверджено, що професійному розвитку викладачів ОП сприяє доступ до всієї необхідної інформації, матеріально-
технічних ресурсів, обладнання та сучасної професійної літератури. ЗВО стимулює розвиток викладацької
майстерності через преміювання та заохочення НПП, що схарактеризовано в системі матеріального й морального
заохочення викладачів або інших форм стимулювання (покликання зроблені в п. 6.5.). Для відстеження рівня
фаховості НПП на ОП періодично відбувається опитування (анкетування) здобувачів щодо професійності
викладання (https://cutt.ly/yoWcdFB). ЕГ відзначає, що ЗВО не боїться і оприлюднює результати анкетування, які
засвідчують і зауваження, і рекомендації учасників опитувань з метою їхнього виправлення і удосконалення. Під час
зустрічей було засвідчено таке поняття як участь у грантових проєктах, яке НПП використовують повно, в тому числі
і для розвитку викладацької майстерності. Кафедри мають надзвичайно потужні бібліотеки (включаючи
стародруки). Системно та за новітніми технологіями працює бібліотека ЗВО. Це було підтверджено на зустрічах
НПП, директором бібліотеки, здобувачами.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У контексті критерію 6 можна виокремити такі позитивні практики: 1.Високий рівень академічної та професійної
кваліфікації викладачів, залучених до реалізації ОП. 2.Високий рівень академічної та професійної мобільності НПП,
участь в різноманітних міжнародних проектах, семінарах і програмах, участь в міжнародних науково-практичних
конференціях, публікації в наукометричних і фахових журналах. 3.Залучення роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу, а також залучення професіоналів-практиків, а також представників роботодавців до
аудиторних занять. 4.Сприяння професійному розвитку викладачів як через власні довгострокові та короткострокові
програми підвищення кваліфікації, так і у співпраці з міжнародними організаціями через програми стажування та
підвищення кваліфікації. 5.Широко подана в ЗВО система курсів для розвитку професійної майстерності НПП,
ефективно працює Сильною стороною постає наявність удокладненої системи матеріального заохочення й
преміювання НПП. 6.ЕГ уважає сильною стороною участь участь НПП у міжнародних проектах, у якій вони беруть
спільно зі здобувачами (докладніше йдеться у критерії 10).

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

Слабких сторін за даним критерієм не визначено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на перераховані вище позитивні практики і сильні сторони, ОП за критерієм «Людські ресурси» та
освітня діяльність за цією програмою є взірцевою, тому експертна група оцінює його за рівнем відповідності А.
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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.

У ЛНУ імені Івана Франка наявна достатньо потужна фінансова та матеріально-технічна база, що формується не
лише за рахунок державного фінансування, а й завдяки грантовим інвестиціям (зокрема, в межах проєкту
“Learnopolis”). Реалізація ОНП здійснюється на двох факультетах - філологічному та іноземних мов. Надані
гарантом відеопрезентаційні матеріали дозволили переконатися ЕГ у належній комплектації аудиторій і технічному
оснащенні, зокрема наявності мультибордів, проєкторів, телевізорів, комп’ютерних класів, лінгафонного кабінету,
спеціалізованої аудиторії синхронного перекладу, конференц-залів (ауд.121, 122, 123, 231, 308, 311, 312, 326).
Актуальними з погляду змісту ОНП за спеціальністю 035 Філологія є облаштована в ауд.305 книгозбірня,
кафедральні та університетська бібліотеки (https://cutt.ly/ephEA6t). У відеоформаті ЕГ ознайомилася з умовами,
створеними у студентському містечку, та спортивними об’єктами https://cutt.ly/rphRLEd). Важливо відзначити, що у
ЗВО є потреба у збільшенні кількості місць у гуртожитках, оскільки популярність вишу спричинює щорічні великі
набори вступників. Відтак із боку керівництва було продемонстровано рішучі наміри розв’язати порушене питання,
оскільки це залежить не лише від університету, а також продовжити оптимізацію умов проживання у наявних
корпусах.

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.

Наявність комп'ютерних класів, Wi-Fi у корпусах, доступу до бібліотечного та аудиторного фондів, електронного
каталогу та репозитарію дає можливість аспірантам і викладачам провадити освітньо-наукову діяльність,
виконуючи поставлені завдання. Як стало відомо під час спілкування з представниками студентського
самоврядування, ЗВО має угоду з компанією Unicheck для перевірки кваліфікаційних робіт на антиплагіат, що
здійснюється для здобувачів безкоштовно.

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.

За словами учасників фокус-груп, санітарно-гігієнічні норми дотримано, температурний режим загалом
комфортний. У разі потреба учасники освітнього процесу можуть отримати медичну допомогу. На сторінці сектору
організації дозвілля та медобслуговування (https://cutt.ly/xphTI3J) подано інформацію та контакти медичного
пункту і лікарні. У розділі “Господарські служби” (https://cutt.ly/xphTKB0) розміщено відомості про ремонтні роботи
у ЗВО. Також функціюють відділи з питань пожежної безпеки та цивільного захисту (https://cutt.ly/4phT9kG) і
сторожової охорони.

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

Найважливішими інформаційними джерелами є офіційні сайти ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/), відділу аспірантури
та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/), філологічного факультету (http://philology.lnu.edu.ua/) та
факультету іноземних мов (http://lingua.lnu.edu.ua/). Консультаційну підтримку, поряд із фаховою допомогою,
здійснюють наукові керівники, діяльністю яких, як показала бесіда, аспіранти цілком задоволені. У разі потреби
здобувачі можуть звернутися до Психологічної служби (psysluzhba.lnu@gmail.com), медичного пункту. Хоч
аспіранти є пасивними членами Первинної профспілкової організації, проте це теж дієвий орган, що може надавати
соціальну підтримку.

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

Серед контингенту аспірантів осіб із особливими освітніми потребами немає. Проте на факультеті такі здобувачі з
числа студентів є, тому можна говорити про практичну реалізацію створених умов. Слід відзначити, що формування
інклюзивного середовища у ЛНУ імені Івана Франка почасти є ускладненим із тих причин, що історичні будівлі та
архітектурні пам’ятки не підлягають втручанню. Попри це, ЗВО демонструє спроможність забезпечувати
можливість такій категорії здобувачів отримувати освітні послуги. Це підтверджено фотографіями ліфту, вбиралень
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і пандусу. На окрему увагу заслуговує діяльність “Ресурсного центру з інклюзивної освіти» (https://cutt.ly/tphU8R7),
який забезпечує підтримку та надає додаткові можливості особам із особливими освітніми потребами. Зокрема, у
ЛНУ імені Івана Франка навчаються здобувачі з вадами зору чи опорно-рухового апарату. У Положенні про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/lphIkOf) п.11.6. визначено можливість перервати навчання. На ОНП
декілька здобувачів із поважних причин скористалися таким правом (Кирилейза Г., Гриник Ю.).

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.

У розділі 10 Статуту (https://cutt.ly/CphIPgg) визначено права та обов’язки учасників освітнього процесу. Так само
питання прав викладачів і здобувачів освіти висвітлено у п.3. і п.5 Правил внутрішнього розпорядку
(https://cutt.ly/TphIZVX). У ЛНУ імені Івана Франка запроваджено Кодекс академічної доброчесності, а також діє
Комісія з питань етики та професійної діяльності (https://cutt.ly/BphI21y), яка виконує консультаційну,
рекомендаційну функції, а також бере безпосередню участь у розв’язанні конфліктів, які не вдалося вирішити в
межах структурного підрозділу. Як у звіті самоаналізу, так і за словами аспірантів та представників відділу
аспірантури, конфліктних ситуацій за ОНП не було. Одна зі здобувачок розповіла лише про короткочасне
непорозуміння, що сталося через пропуски, які виникли у зв’язку з викладацькою діяльністю самої аспірантки.
Оскільки наявність певної кількості пропусків могла призвести до неатестації, то аспірантка висловила
занепокоєння. У результаті в кількаденний термін була налагоджена комунікація між учасниками освітнього
процесу і врегульована робоча ситуація, яка більше була спричинена емоціями, аніж мала конфліктну основу. Тим
не менше цей приклад свідчить про реальні випадки ефективної взаємодії та шляхи усунення потенційно можливих
ситуацій. У гуртожитках аспіранти проживають, як правило, у двомісних кімнатах. Побутових конфліктів також
немає.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Матеріально-технічна база сформована на високому рівні та є такою, що сприяє реалізації ОНП. 2. Позитивною
практикою є участь у грантових проєктах, завдяки яким вдається залучити додаткові інвестиції. 3. Інклюзивне
освітнє середовище створено на належному рівні.

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

Слабкі сторони не виявлені.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Здобутки факультетів та ЗВО можуть бути оцінені як взірцеві.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Усі процедури, що здійснюють з ОНП, викладені у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
(https://cutt.ly/EphAd7u). Важливу роль у забезпеченні якості вищої освіти відіграє діяльність Центру забезпечення
якості освіти, мету, завдання та функції якого висвітлено у відповідному Положенні (https://cutt.ly/IphAUdX). На
запит ЕГ надано протокол №7 від 19.02.2020 розширеного засідання кафедри класичної філології щодо
обговорення ОНП з урахуванням рекомендацій роботодавців, за результатами чого ухвалено звернути увагу на теми
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з медичної т а ветеринарної термінології; використовувати навчальну базу обох к а ф е д р д л я проведення
аспірантської практики та апробації результатів наукової діяльності аспірантів; не обмежуватися консультаціями
лише одного наукового керівника; оновити тематику вибіркових дисциплін, у тому числі міждисциплінарних, та
їхніх змістових компонентів. Також подано перелік пропозицій факультету іноземних мов, серед яких - список
освітніх компонент (Транспозиція у класичних мовах; Порівняльна граматика індоєвропейських мов: історичний
аспект; Англомовна комунікація в сучасній філології; Іван Франко ‒ теоретик і практик перекладу; Новітні наукові
парадигми у філології ХХІ столітті), оптимізація внутрішньої мобільності, аспірантської практики, посилення
взаємодії аспіранта з науковим керівником (написання статей у співавторстві) та академічної доброчесності
(перевірка на плагіат на всіх етапах написання дисертації) тощо. Наведені приклади свідчать про співпрацю з
роботодавцями та виконання необхідних процедур щодо покращення ОНП на кафедральному та факультетському
рівнях. Центром моніторингу проведено опитування та проаналізовано результати щодо оцінки ОНП за різними
параметрами. У такий спосіб відбувається визначення думок здобувачів, що стають основою для подальшого
перегляду та покращення ОНП.

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.

Аспіранти в силу професійної, дослідницької зайнятості та особистих причин менш активні в питаннях
самоврядування. Ця категорія здобувачів не входить до складу студентського самоврядування, однак бере участь у
засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та університету, де можуть висловлювати пропозиції, порушувати
питання, голосувати. За словами представників студактиву, лише одиниці після вступу в аспірантуру знов стають
членами профспілкового комітету, хоча так само мають право бути його учасниками та користуватися наданими
можливостями. Важливим аспектом забезпечення якості освіти є участь аспірантів в опитуваннях щодо рівня
задоволеності. Надані ЕГ результати демонструють оцінку здобувачів різних аспектів реалізації ОНП. Представники
викладацького складу навели приклад урахування пропозицій аспірантів при вдосконаленні програми, зокрема
йдеться про перегляд переліку вибіркових компонент. Окремо слід звернути увагу на діяльність Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://cutt.ly/qphDqiM), оскільки цей орган
акумулює взаємодію представників різних рівнів вищої освіти та дає можливість розвивати наукову діяльність.

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

Роботодавцями часто виступають представники інших закладів вищої освіти, оскільки основною сферою
професійної діяльності аспірантів-випускників є науково-педагогічна діяльність. Особливо актуально це для ОНП зі
спеціальності 035 Філологія, оскільки як державна, так і іноземні мови, вивчають усі студенти, тому попит на таких
фахівців не викликає сумнівів. Відповідно до результатів опитування 48,1% аспірантів працюють за спеціальністю,
яку здобувають, а 37% - вже працювали. Ці дані підтверджують актуальність спеціальності та затребуваність фахівців
на ринку праці. Представники роботодавців, зокрема з Національного університету “Львівська політехніка”,
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Інституту українознавства ім. І.
Крип'якевича НАН України, присутні під час бесіди, засвідчили, що працевлаштовані випускники та здобувачі
мають високий рівень підготовки. Представники роботодавців залучені до проведення атестації здобувачів вищої
освіти, наукових заходів, рецензування тощо.

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

У ЗВО централізовано функціює Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку
ЛНУ ім. Івана Франка, створено асоціацію випускників (https://cutt.ly/QphDR0a). На рівні заходів можна відзначити
такі івенти, як “Форум кар’єри”, “Кар’єрні марафони”, “Дні кар’єри ЄС”. Частково кар’єрний шлях випускників ОНП
можна простежувати безпосередньо, оскільки НПП працевлаштовані в ЛНУ імені Івана Франка (близько 60%) та
інших ЗВО.

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

24 лютого 2020 року Центр моніторингу провів опитування, результати якого вказують на переваги ОНП та аспекти,
що потребують покращення. Характеристика змісту ОНП позитивно оцінена переважно у понад 70-80%. Щодо
вибіркових дисциплін 37% опитаних продемонстрували бажання внести корективи (серед пропозицій: вибіркові
дисципліни з літературознавства; критичне мислення; медіа-грамотність; лінгвогеографія; мистецька критика;
логіка; етика; критика англійською мовою; побільше дисциплін, пов'язаних з методологією досліджень,
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академічним письмом; практична психологія; інклюзивна освіта; риторичне мистецтво; різні напрями літератури і
філософії; синхронний термінознавство, корпусна лінгвістика), результати чого послідовно відбиті у протоколах
засідань кафедр, а зміни переліку вибіркових компонент аргументовано викладачами під час бесід. Частину
респондентів не влаштовує доступ до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет. Це пояснено неоднаковою
швидкістю Wi-Fi у різних приміщеннях через архітектурну специфіку корпусів. Безперечно, позитивною є висока
оцінка професіоналізму викладачів, що за різними критеріями варіюється від 70 до 89%. Спираючись на подану ЕГ
аналітичну довідку за результатами опитування, найкращими викладачами за оцінками здобувачів є Гірняк М.О. (2
рази), Пилипчук С.М., Чопик Р.Б., Герасим Я.І., Васільєва Л.П., Гажева І.Д., Татаренко А.Л., Максимук В.М.,
Сливинський О.Т., Ніколайчук Х.М., Кравчук А.М., Федорак Н., Криса Б., Климець М., Бацевич Ф.С. 28%
респондентів незадоволені термінами практиками, і це питання послідовно відбито у факультетських документах
щодо перегляду ОНП. Показовими є 70,5% опитаних здобувачів, які відповіли, що їх очікування щодо навчання за
ОНП виправдано. Під час бесіди фактів недотримання академічної доброчесності не виявлено. Крім того, наявність
угоди ЗВО з компанією Unicheck свідчить про посилене впровадження культури академічної доброчесності серед
академічної спільноти. ЕГ отримала зразки довідок, у яких зафіксовано високий рівень унікальності наукових
праць. Також аспіранти зазначили, що їх статті обов’язково проходять перевірку перед тим, як бути прийнятими до
друку у фахових журналах.

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 первинна, тому попередніх зауважень не було.

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

У ЛНУ імені Івана Франка успішно формується культура якості. Цьому сприяє дотримання Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://cutt.ly/YphG0D1). Розроблено Положення про організацію опитування студентів, викладачів, випускників та
роботодавців стосовно якості освітнього процесу (https://cutt.ly/4phGLvZ). Результати опитування аспірантів
підкреслюють переваги ОНП та відбивають критичні погляди здобувачів. Процедури перегляду ОНП, підтверджені
документально, демонструють, що думка учасників освітнього процесу та стейкхолдерів враховується. ЕГ має
підтвердження взаємодії різних структурних підрозділів ЗВО. В університеті сприяють поширенню засад
академічної доброчесності, у чому мали можливість переконатись на підставі аналізу довідок Unicheck і розповідей
учасників фокус-груп. Конфліктних ситуацій, випадків хабарництва чи корупції, інших протиправних дій виявлено
не було. Простежено тяглість традицій, оскільки здобувачі розповідали про проєкти, започатковані колись вже
теперішніми випускниками. Таку ж вагомість має конференція молодих учених “Vivat academia”.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Загалом система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є налагодженою та дієвою. 2. Позитивною є
практика детальних опитувань здобувачів за різними параметрами оцінювання ОНП. 3. Співпраця з роботодавцями
є досить активною, що простежується і у високому відсотку працевлаштованих здобувачів і випускників, і в
залученні представників роботодавців до спільних заходів, рецензування, проведення атестації здобувачів вищої
освіти тощо.

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

Рекомендуємо продовжити детально опрацьовувати та враховувати відповіді аспірантів, де виявлено певний
відсоток незадоволеності.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Суттєві зауваження до критерію відсутні.

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.

Уся нормативно-правова база, що регулює різні аспекти функціювання ЗВО та отримання здобувачами освітніх
послуг, чітко та компактно розміщена на офіційному сайті в розділі “Документи Університету”
(https://cutt.ly/cphJjcg). Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені найперше в Статуті
(https://cutt.ly/HphJbk9) і Правилах внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/uphJT2g), а також у низці положень і
порядків, що стосуються окремих аспектів навчання. Випадків порушень прав та недотримання обов’язків
учасниками освітнього процесу не виявлено. Щодо процедури публічного звітування аспірантів, то, за словами
здобувачів, звітування відбувається наприкінці навчального року на засіданнях кафедр і на звітній конференції. На
вченій раді факультетів теж розглядають питання аспірантських звітів після затвердження їх на кафедрах. ЕГ були
надані звіти здобувачів освіти, у яких відбито участь у конференціях, публікаційну активність.

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.

Проєкт ОНП 2020 року розміщено на сторінках обох факультетів на офіційному сайт (https://cutt.ly/AphKsg9).
Рекомендуємо поряд із проєктом розмістити форму зворотнього зв’язку чи контактну інформацію для надсилання
стейкхолдерами зауважень і пропозицій.

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.

На сторінках обох факультетів (https://cutt.ly/gphKYQU; https://cutt.ly/dphKHt5) подано як ОНП, так і навчальні
плани, робочі програми, силабуси, перелік дисциплін вільного вибору. Тобто, можна констатувати, що офіційний
сайт є інформативним для стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1.Нормативно-правова база, що визначає права та обов’язки учасників освітнього процесу, компактно та чітко
оприлюднена на офіційному сайті. 2. Необхідна інформація щодо ОНП є доступною та актуальною.

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

Рекомендуємо поряд із проєктом розмістити форму зворотнього зв’язку чи контактну інформацію для надсилання
стейкхолдерами зауважень і пропозицій.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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Суттєвих зауважень немає.

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.

У цілому ЕГ підтверджує, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів та забезпечує повноцінну
підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у ЗВО. ЕГ пересвідчилася, що в дотичності дисциплін,
включених до навчальних планів аспірантів тематиці їхніх досліджень. ЕГ пересвідчилася, що для здобувачів
викладають дисципліни, що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності аспірантів. На сайті ЗВО
розміщено навчальні плани за спеціальністю 035 Філологія за 2016 (https://cutt.ly/AodVmWv), 2017, 2018 та 2019
роки (https://cutt.ly/kod4P2N). ЕГ отримала індивідуальні виконання здобувачів, що підтверджує зміст, обсяг та
терміни виконання завдань аспірантів. Ващишин Н.(https://cutt.ly/aod7niE); Б. Змарко (https://cutt.ly/sod6abd) та
інших здобувачів (https://cutt.ly/Dod6IgN).

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

ЕГ пересвідчилася, що за ключовими словами і науковими публікаціями наукова діяльність здобувачів відповідає
напрямові досліджень наукових керівників. ЕГ отримала зведену таблицю публікацій наукових керівників та
здобувачів різних років навчання, в якій подається відповідна інформація (https://cutt.ly/Aod5TAy). Наприклад,
перелік відповідності тем та ключових слів надано С.Н. Бук (керівник) та О. Ілик (https://cutt.ly/Oofe5WR), що
відповідає спільності наукових інтересів.

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).

ЕГ переконалася, що ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для проведення і
апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів. Для цього є багато способів та
можливостей. Так, у ЗВО діє Положення про науково-дослідну частину Львівського національного університету
імені Івана Франка; Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://cutt.ly/yodzSIA); Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/podz6IX).
ЕГ персвідчилася, що в ЗВО ціла низка видань, які забезпечують апробацію робіт аспірантів
(https://cutt.ly/0odlIEX), серед них низка філологічних: Вісник львівського університету. Серія філологічна; Вісник
львівського університету. Серія іноземні мови (https://cutt.ly/Qodx6Ee; https://cutt.ly/godOFX7;
https://cutt.ly/todWzIP); Мова і суспільство; Проблеми слов’янознавства; Теорія і практика викладання української
мови як іноземної; Українське літературознавство (https://cutt.ly/dodvazU); Міфологія і Фольклор
(https://cutt.ly/qodbbfR). Збірники фахові, а також такі, які готуються до перереєстрації за новими вимогами. А
також апробація відбувається через низку конференцій (https://cutt.ly/9odQdpo) та семінарів
(https://cutt.ly/QodQHBN). Наукові заходи загалом висвітлені на сайті ЗВО (https://cutt.ly/0odAzFN), зокрема опис
науково-дослідної частини через низку складових (https://cutt.ly/8odSLxM). Доступ до використання обладнання
прописаний в РПНД - аспіранти мають вільний і безоплатний доступ до усіх матеріально-технічних можливостей,
які надає ЗВО загалом і кафедри факультетів зокрема. Особливо ЕГ зауважує на потужному обладнанні здобувачів
іноземної філології, яку придбано за рахунок грантів. ЕГ відзначає активну участь робочої групи, НПП та здобувачів
у грантових проєктах (https://cutt.ly/yod4qVt). Для молодих учених проводиться конференція “Vivat akademia” із
публікацією результатів дослідження, про що свідчить інформація зі звітів аспірантів (https://cutt.ly/VofqGs4).
Ігформація постійно розміщується на сайті ЗВО, наприклад, повідомлення про ХІ Всеукраїнська конференція
«Молоді вчені 2020 – від теорії до практики» (https://cutt.ly/4oWkcqQ).

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.

Під час підготовки до візиту та власне онлайн акредитації було підтверджено, що ЗВО забезпечує можливості для
долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти, зокрема, ЗВО постійно повідомляє про міжнародні
проекти, програми, гранти, діє Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів
(https://cutt.ly/codk9bu). ЕГ отримала інформацію про міжнародну участь аспірантів у різних заходах
(https://cutt.ly/aoftLyz). Також ЕГ переконалася в активній участі аспірантів в інформації їхніх звітів, а також під час
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зустрічі здобувачі підтвердили участь у міжнародних проекта (https://cutt.ly/QofyaCk). Гарантка програми
Паславська А. Й. під час зустрічі з інформацією про матеріально-технічну базу показала звіт за міжнародним
проектом, де доказово було показано участь аспірантів у міжнародному проекті та навіть його вартість - проєкт
„Learnopolis“, зокрема мобільність осіб, яких залучено до проєкту, Львівського національного університету імені
Івана Франка (https://cutt.ly/Aofuxpf). ЕГ уважає, що здобувачі ОНП мають можливість долучатися до міжнародної
спільноти. Інтернаціоналізація здійснюється в рамках діяльності відділу міжнародних зв’язків:
(https://cutt.ly/woWvL87). Академічна мобільність аспірантів протягом 2016-2020 рр. здійснювалась в межах
Міжнародних програм: німецької служби академічних обмінів (DAAD); австрійської служби обмінів ÖAAD;
Європейської Комісії «ERASMUS+»; імені Фулбрайта (США); «Ясон» (Салоніцький університет імені Аристотеля,
Греція); Стипедій фонду Ганса Зайдля (Німеччина); Стипендій європейських університетів на конкурсній основі
(https://cutt.ly/foWvQyT).

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

У ЗВО діє підрозділ на сайті університету, де міститься інформація, зокрема щодо наукового розвитку
(https://cutt.ly/nodG8N4), а також щодо розробок НПП. Наукові дослідження свідчать про системність,
традиційність функціонування. Проєкти та теми факультету іноземної філології: “Сучасні напрями формування
структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов”; “Лінгво-
дидактичні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі”;
“Художні дискурси: форми, жанри, норми”; “Світова література в історико-літературному та літературно-
критичному дискурсі ХХІ століття”; “Актуальні питання англо-українського перекладу на початку ХХІ сторіччя”
(https://cutt.ly/4odToS9); філологічного факультету “Етнодуховні та культурософські концепти в західноукраїнській
літературі й літературознавстві першої половини ХХ століття”; “Комунікативно-прагматичні та лінгводидактичні
аспекти дослідження української мови”; “Літературознавча думка від класики до сучасності: концепти, теорії,
методології”; “Синхронія та діахронія лексико-граматичної системи української мови”; “Усна народна словесність у
науковому висвітленні: історичний дискурс, жанри, поетика” “Соціокомунікативні та когнітивні аспекти організації
різномовних дискурсів”; “Актуальні проблеми сучасної славістики в парадигмі гуманітарних наук”; “Актуальні
проблеми польської філології в Україні: дослідницька проблематика і методика викладання”
(https://cutt.ly/1odY51v). На факультеті іноземної філології та філологічному факультеті діє три спеціалізовані вчені
ради. ЕГ пересвідчилася, що є перспективи створення разових рад для захисту дисертацій.

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

У ЗВО дієво працює Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка;
Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті
імені Івана Франка; Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському
національному університеті імені Івана Франка; запобігання корупції (https://cutt.ly/fodhyxC). Здобувачі ОНП
ознайомлені з питаннями академічної доброчесності. Популяризація відбувається через низку заходів, про що
підтверджено під час опитування учасників зустрічей. Публічна інформація засвідчує про цикл заходів, наприклад:
семінар “PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти”
(https://cutt.ly/RodhhDL); інформаційно-просвітницька кампанію “Студенти проти корупції”
(https://cutt.ly/hodh5vp) та ін., що відбуваються системно та відкрито. Під час зустрічей із здобувачами ЕГ
переконалася, що ЗВО забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності керівників. У ЗВО
функціонує система Unichek, яка активно застосовується здобувачами освіти для перевірки наукових робіт
(https://cutt.ly/poWHFyQ).

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1.ЗВО організаційно та матеріально забезпечує у межах ОНП проведення та апробації результатів наукових
досліджень аспірантів відповідно до їхньої науково-дослідної тематики (велика кількість конференцій, можливість
публікацій, долучення до міжнародної академічної спільноти тощо). 2. Діє практика участі наукових керівників
здобувачів у дослідницьких проєктах, у тому числі й міжнародних. 3.Аспіранти ознайомлені з питаннями
академічної доброчесності. Інформування відбувається через низку заходів, про що підтверджено під час
опитування здобувачів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.
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Слабких сторін в контексті критерію немає.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на перераховані вище позитивні практики та сильні сторони, експертна група визначає ОП та освітню
діяльність за нею як взірцеву, і вважає рівень відповідності критерію рівним А.

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.

Дистанційний акредитаційний візит було здійснено за допомогою використання програми для проведення
відеоконференцій ZOOM, вибір якої відбувся за попередньою згодою із ЗВО. У папку Національного агентства
завантажені відео, на яких можна пересвідчитися, що майже всі запрошені згідно з програмою візиту учасники були
присутні. Лише на резервну зустріч не запрошували додатково учасників, проте це жодним чином не пов’язане з
організацією з боку гаранта чи ЗВО, експертна група отримала повну інформацію з попередніх зустрічей. Під час
резервної зустрічі експерти знаходилася на робочому місці в Zoom, що може бути підтверджено представником
Національного агентства Зоряною Панасюк, якій експертна група висловлює щиру подяку за технічну,
організаційну та моральну підтримку впродовж двох днів онлайн візиту до ЗВО.

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 A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження A
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Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Таблиця 2.pdf KpSPj6mTtGWF4XdnUe0cslkDTyRcacM0aSIz62oiJ
mQ=

***

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

Юрчук Олена Олександрівна

Члени експертної групи

Навальна Марина Іванівна

Мандич Тамара Михайлівна
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