
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 17863 Готельно-ресторанна справа

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

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 17863

Назва ОП Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Левицька Інна Ванадіївна, Зеленська Лілія Володимирівна, Капліна
Тетяна Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не залучений

Дати візиту до ЗВО 04.02.2021 р. – 06.02.2021 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/2021/01/2021-acr-hotel-and-
restaurant-matters.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/accreditation-
hotel-and-restaurant-matters.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

Освітня програма (ОП) “Готельно-ресторанна-справа” за спеціальністю 241”Готельно-ресторанна справа”
Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ ім .І. Франка) має чіткі цілі, які забезпечують
підготовку фахівців із сформованими загальними і професійними компетентностями. Основний фокус ОП
спрямовано на формування і розвиток професійних компетентностей для ефективної діяльності у готельно-
ресторанному бізнесі, а також сервісної і виробничо-технологічної діяльності для задоволення соціальних і
економічних потреб суб'єктів ринкових відносин. Цілі ОП узгоджуються з місією ЛНУ імені Івана Франка
“...визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти; генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
формувати особистість”.Стратегічні цілі передбачають “посилення ролі Університету в суспільстві та розвиток
студентського самоврядування і громадського контролю, забезпечення високої якості навчального процесу,
поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір…”. Відповідно до стратегії університету
розвивається ОП з урахуванням потреб регіону і України. НПП у наукових і науково-методичних працях
досліджують проблеми регіону і країни, готельного бізнесу і знаходять шляхи їх вирішення. Визначення цілей і
програмних результатів навчання ОП “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
проходило з урахуванням пропозицій усіх зацікавлених стейкхолдерів. ПРН за ОП “Готельно-ресторанна справа”
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (шостий рівень), програма акредитується вперше. Для ОП
2017 р. і оновлених у 2018 р., 2020 р. витримано співвідношення між обов’язковими ОК і вільного вибору (180 кред.
(75%) і 60 кред.(25%) відповідно. ОП «Готельно-ресторанна справа» дозволяє через реалізацію ОК набути ЗВО
соціальних навичок(soft skills), що було підтверджено під час зустрічей із ЗВО. Освітні компоненти, представлені на
ОП Готельно-ресторанна справа, використані методи та методики, дозволяють ЗВО ЛНУ ім. І.Франка набути вміння
працювати в команді, лідерські якості, бути соціально відповідальними. Практична підготовка ЗВО за ОП
«Готельно-ресторанна справа» дозволяє формувати загальні і спеціальні компетентності і реалізувати ПРН.
Здобувачі вищої освіти не перевантажені аудиторними заняттями. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх
компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

-Сильною стороною є тісна співпраця кафедри туризму з роботодавцями, більшість з яких є випускниками ОП
“Туризм” і займають керуючі посади в готельному і ресторанному бізнесі м. Львів та регіону. -Значна кількість Угод
(Більше 15) між підприємствами готельного і ресторанного господарства, починаючи з 2017 року. -НПП кафедри
входять до складу громадських рад при Львівській міській адміністрації, Спілки сприяння розвитку сільського
зеленого туризму, Наукової ради з туризму і курортів при Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства.
- Використання іноземного досвіду залучення професіоналів до викладання. -Під час дистанційного навчання у
програмі Microsoft Teams, де ЗО проходили семестровий контроль, є можливість отримання рандомного переліку
питань на іспит, що забезпечує об’єктивність та неупередженість екзаменатора. -Можливість ЗВО, який не
ліквідував академічну заборгованість пройти курс дисципліни повторно, відповідно до “Положення про повторне
вивчення дисципліни”. -Перевірка всіх видів наукових робіт здійснюється в науково-дослідному відділі програмами
Strike Plagiarism. -На базі гуртожитку № 1 ЛНУ ім. І.Франка облаштовано номери, де ЗВО проходять відпрацювання
практичних занять. - Бібліотека університету налічує 25 читальних залів з доступом до електронного каталогу,
доступом до періодичних видань, що входять до Scopus\ Web of Science та мережею інтернет. -ЗВО має медичний
пункт та студентську поліклініку для медичного огляду ЗВО та співробітників університету. -При організації
приймальної комісії, додатково запрошуються фахівці, на волонтерських засадах, для додаткового супроводу та
підтримки вступників з особливими освітніми потребами.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

-До ОП “Готельно-ресторанна справа” включено усі ПРН, які було розроблено ще у проекті стандарту 2018 року
НМК, а потім і в стандарті (наказ №386 від 04.03.2020 р.).Власних наробок ПРН, які б враховували ОК, що додано в
оновлених ОП 2018, 2020 року, не представлено. Рекомендації: внести зміни до проекту ОП 2021 року щодо ПРН
власної розробки з урахуванням доданих дисциплін (тобто деталізувати існуючі). -Недостатня інформованість ЗВО
ОП “Готельно-ресторанна справа” щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Рекомендовано ознайомитись з кращими практиками визнання результатів неформальної освіти в інших ЗВО, а
також дослідити і визначити можливості для започаткування практики академічної мобільності (в тому числі
міжнародної) ЗВО та визнання результатів навчання за нею. -Опитування про якість навчання проводиться лише
для студентів 4 курсу, таким чином думка студентів 1–3 курсів не врахована взагалі. Результати опитування
попередніх років та протоколи засідань на сайті відсутні. Рекомендовано організувати опитування здобувачів вищої
освіти 1–3 курсів, провести його аналіз, результати обговорити на засіданні кафедри туризму і занести до
протоколів. -Для вивчення фахових, спеціалізованих дисциплін ЗВО користуються лише пробними версіями
програм. Рекомендовано обрати одну із програм управління готелем і рестораном (повну версію) для набуття ЗВО
навичок з бронювання місць, управління номерним фондом, розрахунками зі споживачами тощо). -Відсутня у
відкритому доступі таблиця із пропозиціями зацікавлених сторін щодо покращення ОП. Рекомендовано пропозиції
стейкхолдерів з покращення ОП оформити у вигляді таблиці і розміщувати на сайті факультету. -Відсутні чіткі
критерії добору викладачів для реалізації ОП. Рекомендовано розробити положення щодо конкурсного добору

Сторінка 3



викладачів для реалізації ОП з метою формального фіксування основних критеріїв. -Не оновлено документи, щодо
порядку відбору науково-педагогічних працівників. Рекомендовано оновити документи відповідно до діючих вимог
законодавства. -Недостатньо розкрита наукова та публікаційна активність НПП відповідно до дисциплін, які вони
забезпечують, зокрема у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of
Sciences). Рекомендовано посилити наукову і публікаційну активність НПП кафедри, що забезпечують ОП
Готельно-ресторанна справа, відповідно до дисциплін, що вони викладають. Також підсилити науково-дослідну
тематику кафедри за ОП “Готельно-ресторанна справа” за рахунок залучення ЗВО даної ОП.

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.

Освітня програма (ОП) “Готельно-ресторанна-справа” за спеціальністю 241”Готельно-ресторанна справа”2017 року
(протокол № 39/7 від 10 липня 2017 р.) Львівського національного університету імені Івана Франка(ЛНУ ім .І.
Франка) має чіткі цілі, які спрямовані на підготовку фахівців із сформованими загальними і професійними
компетентностями. Орієнтація програми полягає у володінні майбутніх бакалаврів сучасними знаннями, методами
та засобами для аналізу і синтезу, здійснення ефективної сервісної, виробничо-технологічної діяльності у готельно-
ресторанному бізнесі. У програмі визначено основний фокус, який спрямовано на формування і розвиток
професійних компетентностей для ефективної діяльності у готельно-ресторанному бізнесі, а також сервісної і
виробничо-технологічної діяльності для задоволення соціальних і економічних потреб суб'єктів ринкових відносин.
Предметна область ОП націлена на практичну підготовку з урахуванням регіонального аспекту.
(https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/2017.pdf). Цілі ОП узгоджуються з місією ЛНУ імені Івана
Франка “...визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти; генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
формувати особистість”. У січні 2021 року була оновлена Стратегія розвитку ЛНУ ім.І.Франка. Стратегічні цілі
передбачають “посилення ролі Університету в суспільстві та розвиток студентського самоврядування і громадського
контролю, забезпечення високої якості навчального процесу, поглиблення інтеграції Університету у світовий
освітній та науковий простір…”. (Стратегія розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка на
2021– 2025 рр. розглянуто Вченою радою університету 27 січня 2021р.(https://www.lnu.edu.ua/ wp-content/
uploads/2016/07/2016-strategy.pdf ). Відповідно до стратегії університету розвивається ОП з урахуванням потреб
регіону і України (НПП у наукових і науково-методичних працях досліджують проблеми регіону і країни, готельного
бізнесу і знаходять шляхи їх вирішення. Так професор Мальська М.П.і доцент Пандяк І.Г. видали у 2011 підручник
“Організація готельного обслуговування”, 2012 р.”Готельний бізнес:теорія та практика”; у 2017 році Мальська М.П.,
Кізима В.Л., Жук І.З.– підручник “ Управління сферою готельного господарства: теорія та практика”. Публікації
Безручко Л.С., Клапчук М.В., Жук Ю.І., монографія Мальської М.П., Кізима В.Л. та інших є підтвердженням
розвитку ОП. (Таблиця 2 самоаналізу “Зведена інформація викладачів). Відбувається оновлення інфраструктури
кафедри туризму для ОП “Готельно-ресторанна справа”(створення лабораторії “Готельно-ресторанного
господарства”та оснащення сучасним обладнанням (сайт кафедри, огляд матеріально-технічної бази під час
дистанційної акредитації). Оновлення ОП “Готельно-ресторанна справа” відбулося в 2018, 2020 роках, розроблено
проект ОП для набору 2021 р.(ОП 2018 р. https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads/2021/01/Osvitn-
o_profesiyna_prohrama_ 2018_11.01.2021.pdОП2020р.

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

ОП “Готельно-ресторанна справа була започаткована” в ЛНУ ім. І. Франка у 2017 році. До співпраці були залучені
стейкхолдери, в першу чергу, роботодавці м. Львів і Львівського регіону. Спочатку було досліджено регіональний
ринок праці, та його потребу у професійних кадрах. Потім деканом географічного факультету у 2017 році було
підписано низку угод про співпрацю з підприємствами готельно-ресторанного бізнесу м. Львів, Львівської області, м.
Кривий Ріг, а також Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Це такі
підприємства, як: ТОВ “Княжий Келих”, готель “Алькор” м. Львів і м. Трускавець Львівської обл., ТОВ “Лібері” м.
Львів, ПРАТТГК “Дністер”, м. Львів, РГК”Річка” м. Кривий Ріг, ТОВ “Хотел Менеджмент Груп” м. Трускавець,
Львівська обл., та інші (більше 15 угод). Така кількість угод свідчить про значну зацікавленість роботодавців у
співпраці, а також існуючу потребу у фахівцях з готельно-ресторанної справи. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/ 2020/12/ ilovepdf_merged.pdf ). З 2018 року роботодавці були залучені до складу робочої групи з
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оновлення даної ОП, це: Кагуй Х.Б. (керуюча мережі ТОВ”Рейкарц Хотел Менеджмент”м. Львів, Добровольський
П.А.( сомельє готельного комплексу ТОВ Холдинг “Гранд готель”м. Львів). До обговорення цілей та ПРН ЗВО були
залучені у 2018 році, коли ОП ГРС потребувала оновлення. ЗВО вносили свої пропозиції через органи студентського
самоврядування, які обговорювалися на засіданнях кафедри туризму. Питання стосувалося підвищення якості
освітньої діяльності шляхом включення до складу робочої групи представника студентського самоврядування ЗВО.
Пропозицію здобувачів було враховано. У 2018 р. до робочої групи з оновлення ОП увійшла Синишин С., яка є
членом студентської ради (інформація підтверджена при зустрічі у фокус-групі ЗВО Саджинський А., Синишин С.).
Гарант освітньої програми Філь М.І. підтвердила факти залучення академічної спільноти до формування цілей і
ПРН даної ОП (Співвідношення обсягу в кредитах ОК циклу загальної підготовки і професійно- практичної КНТЕУ,
ЛТЕУ, ОНАХТ). В ОП були враховані пропозиції роботодавців, що надходили протягом 2017 – 2020 рр. Вони
стосувалися в основному питань викладання навчальних дисциплін та перенесення їх із розряду вибіркових до
обов’язкових(“Барна справа та організація роботи сомельє”2020 р., “Організація анімаційних послуг”), введення
нової дисципліни “Товарознавство”2018 р. а також залучення роботодавців до читання лекцій з професійних питань
(Кагуй Х.Б., випускниця кафедри туризму і керуюча мережі ТОВ “Рейкарц Хотел Менеджмент”, та проведення
практичних занять з готельної та ресторанної справи (Добровольський П.А., сомельє комплексу ТОВ “Холдинг Гранд
готель”м. Львів).(Самоаналіз, сайт кафедри туризму, зустрічі у фокус-групах). (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/2021-acr-hotel-and-restaurant-matters.pdf;https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/svitn-o_profesiyna _prohrama_2018_11.01.2021.pd.

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.

ЕГ встановлено, що цілі та ПРН відповідають тенденціям розвитку ринку праці і спеціальності. НПП кафедри
туризму входять до складу громадських рад при Львівській міській адміністрації, Спілки сприяння розвитку
сільського зеленого туризму, Наукової ради з туризму і курортів при Міністерстві економіки, торгівлі і сільського
господарства (Клапчук М.В., Зінько Ю.В., Мальська М.П.), які отриману інформацію доводять до відома НПП
кафедри ОП ГРС. Інформація надається ЗВО під час проведення лекційних, практичних занять, при написанні
підручників, посібників, наукових статей (Додаток до табл. 2 самоаналізу). НПП, що забезпечують дану ОП,
проходять професійне стажування на базі регіональних Львівських підприємств, де мають можливість
ознайомитися з їх передовим досвідом, дослідити існуючі проблеми, надати допомогу у їх вирішенні і довести
інформацію до ЗВО. Це Мальська М.П., Філь М.І., Зінько Ю.В., Масюк Ю.О., Кізима В.Л., Грицишин А.Т., Романів
П.В., Паньків Н.М., Гамкало М.З., Безручко Л. Р., Манько А.М., Пандяк І.Г., Біланюк О.П., Бордун О.(Сертифікати
про стажування, і звіт за результатами стажування Філь М.І. у ТОВ “Фабрика пекарня “Зерно життя”
https://geography.lnu.edu.ua/academics/ bachelor/hotel-restaurant-business ). Наявність угод про співпрацю з
підприємствами готельно-ресторанної сфери регіону, проходження ЗВО практики є свідченням врахування
регіонального контекста для формування цілей практичної підготовки за ОП і реалізації ПРН.
(https://geography.lnu.edu. ua/wp-content/uploads/ 2020/12/ ilovepdf_merged.pdf ). Для підприємств готельного
господарства регіону існувала проблема організації анімаційних послуг. Навчальна дисципліна “Організація
анімаційних послуг”, яка для ЗВО 2017 р. і 2018 р. пропонувалася як вибіркова, в ОП 2020 р. була переведена до
обов’язкових дисциплін.(ОП 2017 – 2020 рр. https://geography.lnu.edu.ua/ academics/bachelor/hotel -restaurant-
business. Робочою групою даної ОП проаналізовано досвід вітчизняних освітніх програм першого рівня вищої освіти
(КНТЕУ, НУХТ, ЛТЕУ, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, ОНАХТ) з точки зору практичної підготовки здобувачів ( види
практики, кількість кредитів). Для збільшення практичної складової в ОП передбачили 15 кредитів практики
(навчальної ознайомчої, навчальної технологічної). Вивчення досвіду іноземних ОП Варшавського і Ягелонського
університетів дало можливість запозичити ЗВО позитивні практики залучення кращих професіоналів готельного і
ресторанного бізнесу до викладання (читання лекцій з менеджменту Кагуй Х.Б. в мережі( керуюча мережею ТОВ
Рейкарц Хотел Менеджмент), сомельє Добровольський П.А., (практичні заняття з барної справи і організації роботи
сомельє проводить на базі ТОВ Холдинг Гранд Готель) https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ== /951bc4b42f276
f 1 c 1 5 d e 0 7 3 7 2 3 b 2 3 8 5 7 . d,https://drive.google.com/file/d/1zz3MdxDqfmpQJzGUNDud5UC7eJmu6Nqp/view),
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita / OPP_Bakalavr/2017/241 _GRS.pdf), (
https://en.uw.edu.pl/).

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.

Аналіз відомостей про самоаналіз ознайомлення з інформацією під час зустрічей, відсутність стандарту “Готельно-
ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дозволило ЕГ зазначити, що за ОП ПРН
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (шостий рівень) – спеціалізовані концептуальні знання, що
включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального
мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Згідно з НРК
ОП “Готельно-ресторанна справа” дозволяє досягти програмні результати навчання: концептуальні наукові та
практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або
навчання (ПРН02, ПРН05.); поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на
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рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної
діяльності або навчання (ПРН04, ПРН06, ПРН07, ПРН08, ПРН09); донесення до фахівців і не фахівців інформації,
ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації, збір, інтерпретація та застосування даних спілкування з
професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово (ПРН03);управління складною технічною або
професійною діяльністю чи проектами спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах формування суджень, що враховують соціальні, наукові та
етичні аспекти організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп здатність продовжувати навчання із
значним ступенем автономії(ПРН13,ПРН14,ПРН15,ПРН16,ПРН17,ПРН18). Під час аналізу відомостей про
самооцінювання і зустрічей у фокус-групах встановлено, що ПРН ОП Готельно-ресторанна справа реалізуються за
рахунок обов’язкових компонентів, вибіркові дисципліни лише доповнюють їх (ОП2017р., ОП 2018 р., ОП 2020 р.
https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads /2021/01/ Osvitn-o_profesiyna_prohrama_
2018_11.01.2021.pdОП2020р. https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021 /01/Osvitn-
o_profesiyna_prohrama _2020.pdf ).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильною стороною є тісна співпраця кафедри туризму з роботодавцями, більшість з яких є випускниками ОП
“Туризм” і займають керуючі посади в готельному і ресторанному бізнесі м.Львів. Значна кількість Угод (Більше 15)
між підприємствами готельного і ресторанного господарства, починаючи з 2017 року. Предметна область ОП
націлена на практичну підготовку з урахуванням регіонального аспекту. Цілі та ПРН відповідають тенденціям
розвитку ринку праці і спеціальності. НПП кафедри входять до складу громадських рад при Львівській міській
адміністрації, Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму, Наукової ради з туризму і курортів при
Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства. Використання іноземного досвіду залучення
професіоналів до викладання.

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

До ОП “Готельно-ресторанна справа” включено усі ПРН, які було розроблено ще у проекті стандарту 2018 року НМК,
а потім і в стандарті (наказ №386 від 04.03.2020 р.).Власних наробок ПРН, які б враховували ОК, що додано в
оновлених ОП 2018, 2020 року, не представлено. Рекомендації: внести зміни до проекту ОП 2021 року щодо ПРН
власної розробки з урахуванням доданих дисциплін (тобто деталізувати існуючі). Протоколи засідання кафедри
туризму, щодо змін, запропонованих стейкхолдерами, наведено у самоаналізі, але на запит ЕГ не представлено.
Рекомендації: Необхідно систематизувати матеріал про зустрічі з роботодавцями, розробити план роботи із
стейкхолдерами, наприклад 1– 2 рази на рік обов’язково, а інші зустрічі за необхідністю.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої освіти. Визначення
цілей і програмних результатів навчання ОП “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти відбулося з урахуванням пропозицій усіх зацікавлених стейкхолдерів. ПРН за ОП “Готельно-ресторанна
справа” відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (шостий рівень). Наведені зауваження не є
суттєвими і можуть бути усунені. ОП за Критерієм 1 відповідає вимогам.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

ЕГ зазначає, що ОП “Готельно-ресторанна справа” відповідає вимогам, визначеним статтею 5 Закону України “Про
вищу освіту” і становить 240 кредитів ЄКТС. До ОП 2017 р., оновлених ОП 2018 р. і 2020 р.включено обов’язкових
навчальних дисциплін – 7(30 кредитів) циклу загальної підготовки і 35(150 кредитів) професійної і практичної
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підготовки). Вибіркові навчальні дисципліни загальноуніверситетські становлять 12 кредитів і входять до
електронного каталогу ЛНУ ім.І. Франка. Кафедра туризму пропонує 48 кредитів навчальних дисциплін вільного
вибору професійної підготовки. Дисципліни подають окремими блоками. До кожного блоку входять по 2, 3
дисципліни. Усього 11 блоків: 1бл., 4 кред. (Бухгалтерський облік та фінанси в готельно-ресторанному господарстві,
Інженерне обладнання будівель); 2бл., 4 кред. (Бізнес-етика в індустрії гостинності, Основи сервісу); 3 бл., 4 кред.
(Менеджмент кулінарних подій, Інновації в дизайні та технологіях індустрії гостинності, Основи фізіології та гігієни
харчування); 4 бл., 3 кред. ( Енологія та барна карта, Фронт-офіс та управління номерним фондом готелю); 5 бл., 4
кред. (Стандартизація, сертифікація та метрологія, Готельне та ресторанне господарство України, Організація
анімаційних послуг); 6 бл. (Історія індустрії гостинності, Санаторно-курортна справа, Проектування об’єктів
готельно-ресторанного господарства); 7 бл., 4 кред. (Туристичне країнознавство, Бізнес-планування у готельно-
ресторанному господарстві); 8 бл., 4 кред.( Барна справа та організація роботи сомельє, Концепти кулінарного
планування); 9 бл., 4 кред.(Інформаційні системи у готельному господарстві, PR та електронний маркетинг в
індустрії гостинності), 10 бл., 4 кред. (Законодавство у сфері гостинності та туризму, Управління попитом); 11 бл., 9
кред. (Виробнича практика). Протягом 2017–2020 років виробнича практика залишалася у вибіркових дисциплінах,
що не відповідає основним принципам практичної підготовки і лише у проекті ОП на 2021 р. її включено до
обов’язкових дисциплін. До обов’язкових включено навчально-ознайомча 6 кред. і навчально-технологічна 9 кред.
(Сайт університету https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads /2021/01/ Osvitn-o_profesiyna_prohrama_
2018_11.01.2021.pdОП2020р. https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021 /01/Osvitn-
o_profesiyna_prohrama _2020.pdf ). Для ОП 2017 р. і оновлених у 2018 р., 2020 р. витримано співвідношення між
обов’язковими і вільного вибору навчальними дисциплінами (180 кред.(75%) і 60 кред.(25%) відповідно. У
навчальних планах для дисциплін вільного вибору студента бажано лише виділяти цикли з точки зору
загальноуніверситетського вибору і професійного, а не звужувати їх до рівня “гуманітарної та соціально-економічної
підготовки” та “професійної і практичної підготовки”.

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

ЕГ під час дистанційної експертизи встановлено, що ОП “Готельно-ресторанна справа” є структурованою за
семестрами та роками навчання. ОК, що включено до ОП представляють логічно взаємопов’язану систему, що
відбито у структурно-логічній схемі (2017, 2018, 2020 рр.). Наприклад, “Іноземна мова (за професійним
спрямуванням” викладається у 1,3 сем. залік, у 2,4 сем. екзамен (12 кред.). Друга іноземна мова – у 4 сем., 4 кред. ( у
всіх навчальних планах до ОП 2017, 2018, 2020 рр.). “Основи туризмознавства”, 4 кред. (ОК14)1 сем., “Міжнародний
туризм” 5 кред.(ОК11), 2 сем. Обов’язкові ОК, включені до ОП, що підтверджено у матриці ОП 2017 р. і оновлених
ОП 2018 і 2020 рр. Наприклад: для 2017 р.ОП – (дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки) ОК1
забезпечує РН1, РН8; ОК2 – РН4, РН8; ОК3 – РН4, РН22;ОК4 – РН6, РН19, РН21, РН22; ОК5 – РН19, РН21,РН22;
ОК6 – РН3,РН8, РН22; ОК7– РН22; (дисципліни циклу професійної та практичної підготовки) ОК8– РН6, РН22;
ОК9 – РН5,РН6, РН7, РН8, РН9, РН10,РН11,РН12. ЕГ зазначає, що одна ОК9 (інформаційні системи та технології у
готельно-ресторанному господарстві) забезпечує 8 ПРН; ОК18 (технологія продукції та сервіс у ресторанному
господарстві) – РН4, РН5,РН6,РН7,РН8,РН9,РН10,РН11– 8 ПРН; ОК 20 (Управління якістю продукції та послуг)
забезпечує РН4, РН5,РН6,РН7,РН8,РН9,РН10,РН11, тобто 10 ПРН; ОК21 (Організація ресторанного господарства) –
РН1,РН2,РН4,РН5,РН6,РН7, РН13, РН14,РН15,РН17,РН19(11ПРН);ОК22(Організація готельного господарства) –
РН1,РН2,РН4,РН5,РН6,РН7,РН13,РН14,РН15,РН17,РН19 (11ПРН); ОК24 (Маркетинг готельно-ресторанного
господарства) – РН1,РН6, РН7,РН8,РН9,РН10,РН11,РН12 ,РН13,РН15, РН16,РН17,РН18 (13ПРН); ОК25 (Менеджмент
готельно-ресторанного господарства) – РН1,РН2,РН4,РН5,РН6РН7,РН8,РН10, РН12,РН13,РН14,РН15,РН16,РН20,
РН21(15ПРН). Так само ОК40,ОК41,ОК42 забезпечують відповідно 15ПРН, 18ПРН, 18ПРН, що не доцільно.
Рекомендації: переглянути перелічені ОК з позицій зменшення ПРН(залишити лише ті, що найбільш повно їх
розкривають). ЕГ відмічає кореляцію ПРН із загальними компетентностями за ОП 2017,2018,2020 рр.
ОК1(Українська мова за професійним спрямуванням)3 кред.,1 сем., екзамен – РН3 9(вільно спілкуватися з
професійних питань державною мовою усно і письмово), РН8 (застосовувати навички продуктивного спілкування зі
споживачами готельних та ресторанних послуг). (https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads /2021/01/ Osvitn-
o_profesiyna _prohrama_ 2018_11.01.2021.pdОП2020; https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads /2021/01/
Osvitn-o_profesiyna_prohrama_ 2018_11.01.2021.pdОП2020р. https://geography .lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021
/01/Osvitn-o_profesiyna_prohrama _2020.pdf ). Навчальні плани 2017,2018,2020 рр. співпадають з ОП
2017,2018,2020 рр. ОК забезпечують реалізацію ПРН. (Додатки до Самоаналізу(НП 2017,2018, 2020 рр.).

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

ЕГ ознайомилася з відомостями про самоаналіз, і прийшла до висновку, що за умови відсутності стандарту в ОП
“Готельно-ресторанна справа” ЛНУ ім.І. Франка (2017, 2018, 2020 рр. опис предметної області розробниками
перенесено до особливостей програми, а в предметній області (п.3) вказано лише галузь знань і спеціальність.
Рекомендації: виключити із особливостей програми предметну область і включити її до “предметна область”. Додати
до проекту ОП 2021 року ”Теоретичний зміст предметної області”, методи, методики та технології, інструменти та
обладнання відповідно до Стандарту вищої освіти України першого рівня, галузі знань 24 Сфери обслуговування,
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Зміст ОП (освітні компоненти) відповідають предметній області, яка
зорієнтована на отримання знань з організації готельного і ресторанного господарства, товарознавства у
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ресторанному господарстві, технології продукції та сервісу, інформаційних систем та комунікацій, проектування та
дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства. Програма ґрунтується на поняттях і категоріях, концепціях,
принципах гостинності, що визначають тенденції та закономірності розвитку сфери обслуговування. ОП
зорієнтована на підготовку фахівців, які будуть володіти сучасними знаннями, методами та засобами для аналізу,
синтезу і здійснення ефективної сервісної й виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельно-ресторанного
господарства. ОК “Українська мова за професійним спрямуванням”(3 кред.), “Історія України”(3 кред.), “Історія
української культури”(3 кред.), Філософія”(3 кред.), “Політологія”(3 кред.), “Іноземна мова за професійним
спрямуванням”(12 кред.), “Фізвиховання” (3 кред.) забезпечують реалізацію компетентностей циклу гуманітарної та
соціально-економічної підготовки. ОК циклу професійної і практичної підготовки” забезпечують набуття ЗВО
компетентностей в готельному і ресторанному господарстві.(https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads
/ 2 0 2 1 / 0 1 / Osvitn-o_profesiyna _prohrama_ 2018_11.01.2021.pdОП2020; https://geography.lnu.edu.ua /wp-
content/uploads /2021/01/ Osvitn-o_profesiyna_prohrama_ 2018_11.01.2021.pdОП2020р. https://geography
.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021 /01/Osvitn-o_profesiyna_prohrama _2020.pdf ). Для здобуття практичних
навичок за ОК “Технологія продукції та сервіс у ресторанному господарстві”, “Організація ресторанного
господарства”, “Організація готельного господарства” облаштовано кафедрою туризму дві навчальні лабораторії
“Готельно-ресторанний комплекс” і “Готельно-ресторанної справи”, які оснащено предметами матеріально-
технічного забезпечення (роздавальня, обідні столи, стільці, холодильна шафа, мийна ванна, раковини, посуд,
серветки, столові прибори, барна стійка). Все це було продемонстровано в онлайн режимі під час відео- зустрічі).
Практичні заняття з організації готельного господарства відбуваються на базі номера напівлюкс гуртожитку, який
також було презентовано.

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

ЕГ під час вивчення відомостей про самоаналіз і зустрічі у фокус-групах встановила, що ЛНУ ім. І. Франка надає
можливості ЗВО першого рівня вищої освіти за ОП “Готельно-ресторанна справа” формувати індивідуальну освітню
траєкторію. Відповідно до Закону “Про вищу освіту” у ЗВО обсяг ОК вільного вибору становить 25% (60 кред. ЄКТС)
від загального обсягу ОП (240 кред.), обов'язкові 75% (180 кред.ЄКТС). Співвідношення дотримано. (
https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads /2021/01/ Osvitn-o_profesiyna_prohrama_
2018_11.01.2021.pdОП2020). У відповідності до Положення у ЗВО про освітній процес ВНД впроваджуються у формі
спеціальних навчальних курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної (теоретичної і практичної)
підготовки. Запис здійснює декан факультету. Мінімальна кількість ЗВО для вивчення ОК вільного вибору – 25 осіб,
крім випадків, коли на спеціальності навчається менша кількість осіб), максимальна – 100 осіб. ЗВО мають право
обирати дисципліни вільного вибору для інших рівнів вищої освіти за погодженням з керівником відповідного
факультету. “Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content
/uploads/2018/06/S22C -6e18062115060-1.pdf 2018 р. ). Запис ЗВО першого рівня організовується у весняному
семестрі від 9 лютого до 20 лютого на наступний навчальний рік, починаючи з 3 семестру. ЗВО заочної форми
навчання здійснюють вибір під час весняної заліково-екзаменаційної сесії також з 3 семестру. Заяву на вивчення
дисциплін вільного вибору заповнюють і залишають в деканаті. Водночас вибір на загальноуніверситетські
дисципліни вільного вибору ЗВО здійснюють на веб-сторінці університету в електронному вигляді(“Положення про
порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка”
https://www.lnu.edu.ua/wp-content /uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf 2019 р.). Для дисциплін вільного вибору
бакалаврського рівня чисельність ЗВО становить 25 – 30 осіб, а для забезпечення спеціалізації – не менше 12 осіб.
Повторний вибір проводиться, якщо до 20 лютого поточного року записалося менше 25 осіб (для першого рівня) до
27 лютого. Процедура триває доти, поки всі ЗВО не зроблять вибір. Представники студентського самоврядування
підтвердили здійснення процедури вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін. ЕГ встановлено зі слів ЗВО,
що інформація про вільний вибір навчальних дисциплін доводиться на старостаті. Анотації до дисциплін
виставляються на сайті факультету. Рекомендації: перевести процедуру вільного вибору дисциплін (спеціалізації),
як і загальноуніверситетських, в електронний вигляд для зручності користування ЗВО. Для дисциплін вільного
вибору професійного спрямування до НП необхідно включати лише загальну назву циклу і кредити( 48 кред.), за
прикладом загальноуніверситетського циклу (12 кред.). (Навчальні плани 2017,2018,2020 рр. , додатки до
самоаналізу).

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

ЕГ встановлено, що під час формування ОП “Готельно-ресторанна справа” у 2017 році було передбачено два види
практики, які є обов'язковими: навчальна ознайомча 6 кред.(1 курс, 2 сем.) і навчальна технологічна 9 кред. (2 курс,
4 сем.). Для ЗВО 3 курсу була запропонована у переліку вільного вибору студентів виробнича практика 9 кред.
Загальна кількість практичної підготовки ЗВО становила 15 кред., що є достатнім для набуття ними практичних
навичок. Не вмотивованим є включення у вільний вибір ЗВО 9 кред. виробничої практики. У 2017 р., 2018 р. така
програма практичної підготовки залишалася незмінною. Зміни відбулися у навчальних планах 2020 р.
затверджених ректором 27.07.2020 р. для набору 2020 р. Усі види практики включено у цикл обов'язкових ОК 18
кред., кожна з них по 6 кред. (Навчальні плани 2017,2018,2020 рр., додатки до самоаналізу;
(https://geography.lnu.edu.ua /wp-content/uploads /2021/01/ Osvitn-o_profesiyna _prohrama_
2018_11.01.2021.pdОП2020;). У проекті ОП 2021 р. такі зміни також представлені. На запит ЕГ були надані
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методичні рекомендації з навчальної ознайомчої, навчальної технологічної і виробничої практик для ЗВО 1–3 курсів
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа усіх форм навчання рекомендованих вченою радою ЛНУ ім. І. Франка
(протокол №1 від 16 вересня 2020 р.(укладачі Мальська М.П., Філь М.І. Безручко Л.С., Пандяк І.Г.). ЕГ засвідчує, що
практична підготовка ЗВО за ОП Готельно-ресторанна справа дозволяє формувати наступні компетентності: ОК41,
ОК42 – ЗК1,ЗК3,ЗК4,ЗК5,ЗК6,ЗК8,ЗК9,ЗК10;СК1,СК3, СК6, СК10, СК11 і може забезпечити такі ПРН:
РН1,РН2,РН3,РН4,РН5,РН6,РН7,РН8, РН9,РН10,РН11,РН13,РН14,РН15,РН17,РН18,РН20,РН21. (https://geography
.lnu.edu.ua/wp -content/uploads/2021 /01/Osvitn-o_profesiyna_prohrama _2020.pdf ). Під час спілкування з
роботодавцями ними було висунуто пропозиції щодо збільшення кількості кредитів на виробничу практику (Кагуй
Х.Б. – Керуюча мережею ТОВ “Рейкарц Хотел Менеджмент”м.Львів, Городиський Н.З. – директор готелю “Шопен”).
Пропозиції роботодавців вже враховано в ОП (проект) 2021 р., де виробнича практика перенесена з вільного вибору
до обов’язкових об’ємом 6 кред. Під час зустрічей із стейкхолдерами ЗВО денної форми навчання, зокрема
Саджинським А., Артимко Д.( 4 курс ), Козла М., Котик Т.(3 курс) підтверджено достатній рівень задоволеності
набутими під час практики компетентностями. Разом з тим Саджинський А.(4 курс) під час відео-зустрічі зазначав,
що здобувачі мають можливості під час проходження практичної підготовки обирати для проходження практики
саме той сегмент, який є найбільш цікавим для них (готель або ресторан). Білоброва А. наголошувала на можливості
стажування за кордоном (Греція, Туреччина). Представники роботодавців працюють сумісниками на кафедрі
туризму, зокрема сомельє Добровольський П.А., 32 год. практичних занять з барної справи і організації роботи
сомельє проводить на базі ТОВ Холдинг Гранд Готель м. Львів.(Відео-ролик під час проведення дистанційної
експертизи).

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

ЕГ встановлено під час проведення дистанційної експертизи, що ОП “Готельно-ресторанна справа” дозволяє через
реалізацію ОК набути ЗВО соціальних навичок(soft skills), що було підтверджено під час зустрічей із ЗВО. Так
здобувачка Білоброва А.(перший курс заочної форми навчання) вказала на позитивну практику доц. Біланюк О.П.,
яка через викладання обов'язкової навчальної дисципліни “Основи сервісу” дозволяє здобувачам опановувати
соціальні навички спілкування з Психології, отримувати комунікативні навички. Викладач запропонувала ЗВО
звернути увагу на теорію, розроблену Дейлом Карнегі (безконфліктного і успішного спілкування) і для більш
повного її розуміння прочитати його твори. Під час зустрічі із представниками студентського самоврядування
(Калініченко О.(в.о голови Студентського уряду), Спересенко М. (голова профкому) було підтверджено оволодіння
ними на вебінарах, тренінгах, що проведено у ЗВО під час навчання позааудиторно, такими м’якими соціальними
навичками, як формулювання думок, робота в команді. Здобувачі вищої освіти Саджинський А., Артимко Д.
інформували, що більшість НПП за спеціальними дисциплінами дають завдання готувати та презентувати
інформацію за окремими темами, у такий спосіб вони навчилися якісно готувати презентацію. ЕГ констатує, що
освітні компоненти, представлені на ОП Готельно-ресторанна справа, використані методи та методики, дозволяють
ЗВО ЛНУ ім. І.Франка набути вміння працювати в команді, набути лідерські якості, бути соціально відповідальними
(Зустрічі з ЗВО і представниками студентського самоврядування Калініченко О., Синишин С.,Спересенко М.) .

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

На момент відкриття ОП у 2017 році стандарт був відсутній. ЕГ під час дистанційної експертизи встановлено, що
зміст ОП Готельно-ресторанна справа враховує достатній обсяг ОК, які дозволяють формувати фахові
компетентності. Робоча група при розробці ОП Готельно-ресторанна справа” у ЛНУ ім.І.Франка під час визначення
професійних кваліфікацій спиралася на діючий Довідник кваліфікаційних характеристик професій(зі слів гаранта
Філь М.І.).

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.

Е Г проаналізувала навчальні плани за ОП Готельно-ресторанна справа 2017,2018,2019 і 2020 рр. і (додаток до
Самоаналізу), ознайомилася з розкладом ЗВО на сторінці кафедри ( https://geography.lnu.edu.ua/students/schedule).
На жаль доступ до розкладу ЗВО денної форми навчання був недоступний (карантинні заходи), але ЕГ
проаналізувала розклад заочної форми навчання, де врахувала їх специфіку. Так для першого курсу ГРГ-11з. заняття
у січні 2021 року проходили з 12.01.21 по 26 01.21р. В окремі тижні починалися з вівторка по неділю, а в інші – з
понеділка і до неділі.Усі пари розпочиналися з другої, тобто о 10.10 годині. На день по 3 або 4 пари (вівторок,
п’ятниця, субота – 4 п, середа, четвер, неділя – 3 п. з 12.01 по 17.01.2021 р.) (заочна форма https://geography.
lnu.edu.ua/students/ zaochne-navchannya-2 ). Для 4 курсу групи ГРГ- 41з розклад розпочинався з вівторка і до неділі
(у період з 12.01. – 17.01.2021 р.). У вівторок, середу, п’ятницю – 3 п., четвер, субота та неділя – 4 п. Під час
спілкування із ЗВО у фокус-групах (Вархоляк Ю., Іжик Т., Юрченко Е., Нагнибіда А., Козла М., Котик Т.,
Саджинський А. та інші) здобувачі зазначили, що вони не перевантажені аудиторними заняттями. Їх влаштовує
кількість годин на самостійну роботу. Голова профкому студентів Спересенко М. під час зустрічі відмітив відсутність
скарг від ЗВО на високу завантаженість. Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім.І.Франка
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(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C -6e18062115060 -1.pdf.) регламентує навчальний час для
самостійної роботи, який становить не менше ⅓ і не більше ⅔ від загального обсягу навчальної дисципліни. У цілому
таке співвідношення витримано. Але для таких ОК, як “Рекламна діяльність у ГРГ” на 120 год. припадає лише 24
год. самостійної роботи, а повинно – 40 год., “Івент та МІСЕ - менеджмент у готельно-ресторанному господарстві “ та
“Міжнародний курортний та СПА-менеджмент” на 90 год. СР – 26 год.( на 4 год. менше), “Друга іноземна мова” на
120 год. СР – 24 год.(на 16 год. менше) (Навчальні плани(2017,2018, 2019,2020 рр.) Додаток 2 до самоаналізу).
Аналіз навчальних планів 2017 – 2020 рр. за ОП Готельно-ресторанна справа показав, що у більшої кількості ОК у
переважній кількості аудиторне навантаження розподіляється порівну між лекціями і практичними або
семінарськими заняттями. Так “Технологія продукції та сервіс у ресторанному господарстві”5 кред, – 48 год. лекцій і
48 год. практичних”. Бажано було б зменшити кількість лекцій до 32 год. і змінити наповненість формами занять
(48 год. лабораторних, а залишок від лекцій 16 год. – практичні заняття). Збільшення кількості практичних занять
потребують і т а к і навчальні дисципліни за ОП(ПП1.5,ПП1.8,ПП1.9,ПП1.12,ПП1.13–1.15 та інші). Тим більше
опитування ЗВО 4 курсу показало їх запит на збільшення практичної, а не теоретичної складової). (Запит 5 від 3
лютого, протокол №6 від 24 грудня засідання кафедри туризму про результати опитування студентів 4 курсу).

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.

Дослідження відомостей про самоаналіз, зустрічі з керівним менеджментом, НПП дозволило ЕГ зазначити, що у
ЗВО підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. Але під час зустрічі з гарантом
Філь М.І., і у п.11 самоаналізу передбачено перспективи впровадження дуальної форми навчання за ОП Готельно-
ресторанна справа.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження. ЛНУ імені Івана
Франка надає можливості ЗВО першого рівня вищої освіти, зокрема, за ОП “Готельно-ресторанна справа”
формувати індивідуальну освітню траєкторію. Практична підготовка ЗВО за ОП Готельно-ресторанна справа
дозволяє формувати загальні і спеціальні компетентності і реалізувати ПРН. Здобувачі вищої освіти не
перевантажені аудиторними заняттями. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів реалістично
відбиває фактичне навантаження здобувачів.

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

У навчальних планах для дисциплін вільного вибору студента бажано виділяти лише цикли з точки зору
загальноуніверситетського вибору і професійного, а не звужувати їх до рівня “гуманітарної та соціально-економічної
підготовки” та “професійної і практичної підготовки”. 2. Рекомендації: переглянути перелічені у підкритерії 2.2 ОК з
позицій зменшення ПРН (залишити лише ті, що найбільш повно їх розкривають).3. Потребує деталізації опис
предметної області, який розробниками перенесено до особливостей програми, а в предметній області (п.3) вказано
лише галузь знань і спеціальність. Рекомендації: виключити із особливостей програми предметну область і
включити її до “предметна область”. Додати до проекту ОП 2021 року ”Теоретичний зміст предметної області”,
методи, методики та технології, інструменти та обладнання відповідно до Стандарту вищої освіти України першого
рівня, галузі знань 24 Сфери обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. 4. Рекомендації:
перевести процедуру вільного вибору дисциплін (спеціалізації), як і загальноуніверситетських, в електронний
вигляд для зручності користування ЗВО. Для дисциплін вільного вибору професійного спрямування до НП
необхідно включати лише назву “ навчальні дисципліни вільного вибору професійного спрямування”(48 кред.), як
це зроблено для загальноуніверситетського вибору дисциплін (12 кред.). 5. Потребує збільшення за кількістю годин
практичної складової аудиторного навантаження за рахунок зменшення лекційних годин, що зазначалося в
опитуваннях здобувачів 4 курсу.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.
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Відповідно до підкритеріїв критерію 2 обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження. ЛНУ ім. І. Франка надає можливості ЗВО першого рівня вищої освіти, за ОП “Готельно-
ресторанна справа” формувати індивідуальну освітню траєкторію. Практична підготовка ЗВО за ОП Готельно-
ресторанна справа дозволяє формувати загальні і спеціальні компетентності і реалізувати ПРН. Здобувачі вищої
освіти не перевантажені аудиторними заняттями. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів
реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів. ОП “Готельно-ресторанна справа” дозволяє через
реалізацію ОК набути ЗВО соціальних навичок(soft skills). Представлені недоліки не є суттєвими і можуть бути
усунені. За критерієм 2 рівень відповідності В.

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

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

Правила прийому та навчання затверджуються наказом ректора і містяться на сайті https://www.lnu.edu.ua/vstup-
2020-osnovni-terminy-i-novovvedennia/. У Додатку 1 та 2 Правил прийому “Перелік освітніх ступенів на спеціальності
, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання та “Перелік
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих
конкурсів)” Інформація подана чітко, доступно та зрозуміло. Правила прийому на навчання ЗВО достатньою мірою
структуровані, не містять дискримінаційних положень для потенційних вступників на навчання за ОП. Чіткість і
зрозумілість інформації, поданої на сайті ЛНУ ім. І. Франка підтвердили під час відео-зустрічі 3 (04.02.2020 р. 12.30-
13.30) здобувачка вищої освіти 1 року навчання Тетяна Іжик.

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

Правила прийому https://www.lnu.edu.ua/vstup-2020-osnovni-terminy-i-novovvedennia/, передбачають що вступати
до ЗВО на ОП “Готельно-ресторанна справа” можуть абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти.
Щорічно обсяги прийому студентів зростають. При конкурсному відборі вступників, що подають документи на ОП,
враховують бали сертифікатів ЗНО з предметів. У 2017 році вони становили українська мова і література (вага
сертифікату – 0,25); географія (0,45); іноземна мова (0,45); історія України (0,2). Варто відзначити, що з 2019 року
на третій курс приймаються особи, які здобули рівень молодшого бакалавра, ОКР "молодший спеціаліст" 241
«Готельно-ресторанна справа», 5.14010101 «Готельне обслуговування», 5.14010102 «Ресторанне обслуговування».
При наявності вакантних місць абітурієнти складають вступне фахове випробування
(https://vstup.osvita.ua/y2019/r14/282/618246/). Саме в 2019 році на основі диплома молодшого спеціаліста на ОП
«Готельно-ресторанна справа» на Ш курс, заочної форми навчання було зараховано три студента: а саме Вовчко О.І.,
Коцан Б.В., Мисько І.М. Згідно з п.11.7, 11.9 “Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка”
http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pd, відраховані студенти мають право на
поновлення. Ця процедура описана у «Порядку розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з
інших закладів вищої освіти у Львівський національний університет імені Івана Франка»
https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-transferprocess.pd. У встановленому порядку
надається можливість зарахування на різні роки навчання за відповідною спеціальністю на здобуття ступеня
бакалавра. Усі правила чіткі і зрозумілі.

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.

Відповідно до “Положення про відділ міжнародних зв'язків ЛНУ ім. І.Франка” https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/reg_dep-intrels.pdf встановлено єдиний порядок організації міжнародної академічної
мобільності учасників освітнього процесу, що відповідає Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.). Сектором академічної мобільності міжнародних зв'язків ЗВО організовано
доступ до інформації щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності. Основою для оцінки якості цього критерію є «Тимчасове положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (http://www. lnu .edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) 3.5. і Положення про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf).
Відповідно до положень здобувачі вищої освіти подають Координатору академічної мобільності та Відділу
міжнародних зв'язків копію документа, що засвідчує результати проходження навчання (сертифікат, диплом,
виписку навчальних досягнень (Transcript of Records)), та звіт за весь період навчання з обов'язковим зазначенням
назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів та оцінок, завірений в установленому порядку у
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закладі, де відбувалось навчання. Упродовж 10 днів здобувачі вищої освіти обов'язково подають Координатору
академічної мобільності копію закордонного паспорту з ідентифікаційною сторінками з відмітками про перетин
кордону. Результати навчання визначають на основі ЄКТС. Порівняння обсягу навчального навантаження під час
здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів
навчання, запланованих ОП Університету. Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у ВНЗ-партнері, на базі
якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму навчання, то після повернення до
Університету пропонують індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості. Прикладом є студенти ОП,
які були на міжнародному стажуванні влітку 2019 р. в ГРК Болгарії було зараховано виробничу практику, а саме:
Ткачук Микола, Хомич Юліана та інші (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Studenty.pdf).

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.

Правила, викладені на сайті ЗВО, є чіткими , зрозумілими, прозорими і дають можливість ЕГ оцінити в цьому
підкритерії ОП. «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» представлено на офіційному сайті закладу
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educationsresults.pdf. Згідно з цим положенням
вступник подає заяву, створюється предметна комісія, проводиться оцінювання. Експертами з'ясовано на зустрічі із
гарантом, групою забезпечення та науково-педагогічними працівниками, що в ОП передбачено усі правила та
вимоги для визнання і надалі неформальної освіти. Зважаючи на викладені факти ЕК рекомендує більш активно
інформувати ЗО про таку можливість, доводити до відома здобувачів інформацію про проведення підприємствами,
організаціями, навчальними центрами та онлайн-ресурсами профільних конкурсів, майстер-класів, тренінгів,
фахових змагань.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень. Наявність публічного доступу до документів ЛНУ ім. І.Франка, що регулюють доступ до усіх компонентів
ОП та визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, сприятливі умови для можливого переведення
здобувачів із однієї ОП на іншу.

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

Недостатня інформованість ЗВО ОП “Готельно-ресторанна справа” щодо визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, що підтверджено на зустрічі зі здобувачами (04.02.21 р.12.30-13.30).
Рекомендовано ознайомитись з кращими практиками визнання результатів неформальної освіти в інших ЗВО.
Зокрема, в ЗВО України останнім часом поширюється практика визнання мовних сертифікатів або сертифікатів з
участі у фахових майстер-класах, додаткових курсах поза університетом тощо. Такі сертифікати або інші
підтверджуючі документи неформального навчання можуть зараховуватися індивідуально у якості окремих,
відповідних до контексту результатів навчання у неформальній освіті окремих модулів, тем або дисциплін. Питання
визнання результатів навчання, здобутих у неформальної освіти, ще не врегульовано у законодавчому полі, тому
розглядається в рамках автономії ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП “Готельно-ресторанна справа” має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями
3.1, 3.2. Також ОП достатньо узгоджена з підкритерієм 3.3. Користуючись правом на автономію ЗВО наразі тільки
формує свою політику стосовно питань неформальної освіти. Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні,
релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.
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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.

ЕГ встановлено, що регулює освітній процес за ОП Готельно-ресторанна справа “Положення про організацію
освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка”,(https://www.lnu.edu.ua /wp-content/ uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf ). Відповідно до Положення освітній процес відбувається за формами: навчальні заняття, самостійна робота,
практична підготовка та контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, семінарське,
практичне, лабораторне, індивідуальне заняття і консультація. Для проведення занять за ОП використовуються
спеціальні кабінети, лабораторії аудиторії, які оснащені предметами матеріально-технічного забезпечення. За ОП
застосовуються кейс-методи, вирішення ситуаційних завдань, ділові ігри, навчальні тренінги на діючих
підприємствах готельного і ресторанного господарства про що було повідомлено під час зустрічей з роботодавцями
(Кагуй Х.Б., керуюча мережею ТОВ “Рейкарц Хотел Менеджмент”м.Львів; сомельє Добровольський П.А., практичні
заняття з барної справи і організації роботи сомельє проводить на базі ТОВ Холдинг Гранд Готель м. Львів.
(Відеоролик під час проведення дистанційної експертизи). НПП ОП Готельно-ресторанна справа використовують
Google платформи і дистанційне навчання на платформі Moodle. Але слід зазначити, що на останній платформі
розроблено за даною ОП лише 8 дистанційних курсів, два з яких було презентовано доц. Безручко Л.С. під час
відкритої зустрічі. Рекомендації: НПП кафедри туризму, що викладають на ОП Готельно-ресторанна справа,
пришвидшити роботу над дистанційними курсами на платформі Moodle. Під час зустрічей із здобувачами у фокус-
групах було підтверджено, що застосовувані ЗВО методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого навчання (анкетування студентів 4 курсу). ЗВО Козла М., Котик Т., Саджинський А., Артимко
Д. відчувають себе учасниками освітнього процесу і до їх думки дослухаються. Студенти мають можливості
самостійно формулювати власні інтереси та потреби. Вони мають можливість формувати індивідуальну освітню
траєкторію. ЗВО під час зустрічей підтвердили, що вони вільні у виборі теми курсової роботи, або наукових
досліджень. Реалізація освітньої програми ЗВО побудована на засадах академічної свободи, що дозволяє здобувачам
вищої освіти вільно обирати спосіб і форми отримання інформації. Шестеро ЗВО (Юліана Хомич, Владислав Панда,
та інші) ОП Готельно-ресторанна справа у 2019 році отримали Сертифікати на 480 год. стажування у готелях
Болгарії. Це був їх власний вибір місця стажування (https://geography.lnu.edu.ua/wp -content/
uploads/2020/12/Studenty.pdf).

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

Під час зустрічей у фокус-групах із ЗВО, НПП ЕГ з’ясовано, що всі учасники освітнього процесу проінформовані про
зміст, цілі, освітні компоненти і програмні результати навчання. Силабуси з освітніх компонентів знаходяться на
сторінці кафедри сайту університету, усі здобувачі мають до них доступ. У відкритому доступі знаходяться також
робочі програми з навчальних дисциплін (https://geography.lnu.edu. ua/wp-content/uploads/2020/12/syllabus-
Informatsiyni_systemy_ta_tekhnolohii_u_hotoel_no-restoranniy_spravi_Andreychuk..pdf. ) На сайті університету,
зокрема географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка можливо ознайомитися з освітньою програмою “Готельно-
ресторанна справа” (https://geography .lnu.edu.ua/wp -content/uploads/2021 /01/Osvitn-o_profesiyna_prohrama
_2020.pdf ). Провідні викладачі кафедри туризму своєчасно надають інформацію щодо цілей, змісту та ПРН. Це як
правило відбувається на першій лекції, практичному або лабораторному занятті.

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

ЗВО ЛНУ ім. І.Франка за ОП “Готельно-ресторанна справа” першого(бакалаврського) рівня вищої освіти мають
можливість працювати на підприємствах готельного і ресторанного господарства, виконувати наукові дослідження.
При цьому вони навчаються за індивідуальним графіком (інформацію отримано від ЗВО, НПП під час відеозв’язку).
Гарант ОП Філь М.І. підтвердила, що 35 % ЗВО 4 курсу на сьогодні працевлаштовані. Здобувачі беруть участь в
конкурсах, конференціях. Свідченням поєднання навчання з науковими дослідженнями є участь у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з “Готельно-ресторанної справи” Сенишин С.М. і отримання Диплома ІІ
ступеня в ОНАХТ. Диплом ІІІ ступеня Петрук В. за перемогу у Всеукраїнському студентському конкурсі стартапів
“TourSystemUkrChellenge”, КНТЕУ (https://geography.lnu.edu.ua/wp -content /uploads /2020/12/Hramoty.pd .) Під
безпосереднім керівництвом провідних викладачів кафедри туризму ЗВО беруть участь у міжнародних наукових
проектах. Так доц. Гамкало М. З. був учасником міжнародних наукових проектів: (2018 рік) «Przemiany przestrzenne
uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 - ujęcie modelowe» («Просторові зміни в Українських
курортах Східних Бескид в 1827-2017 роках»). У рамках проекту разом із здобувачами здійснював дослідження
просторово-територіальних змін інфраструктури закладів харчування, розміщення, паратуристичної
інфраструктури у курортах Трускавець, Моршин, Ворохта. Результат участі в проекті відображено в публікаціях: 1.
Hamkalo Michajlo Identyfikacja funkcji obiektow w starych regionach turystycznych / L. Quirini Poplawski, M. Semczuk, M.
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Hamkalo, P. Romaniv, J. Masyuk // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/ Матеріали
ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 186-189. 2. Mykhaylo Hamkalo.
Transport and infrastructure in the development of the tourist region / Mykhaylo Hamkalo, Arkadiusz Przybyłka. (Запит на
додаткові докази. Кадрові вимоги до п.30).

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

ЕГ під час спілкування з НПП ОП Готельно-ресторанна справа встановила факт оновленням змісту ОП за
пропозиціями стейкхолдерів, що підтверджується безпосередньою зустріччю експертів з роботодавцями (протоколи
наведено у відомостях самоаналізу, але на запит не представлено). До надання пропозицій з оновлення ОП також
залучаються НПП інших кафедр, що викладають на ОП “Готельно-ресторанна справа”, та є фахівцями в своїх
галузях. Викладачі оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик. Так проф. Мальська
М.П. є експертом Карпатської Марки туристичного знаку якості Карпат. Експерт проекту «РовеЛове Розточчя –
разом попри кордони» у рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00 Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020 рр. Також брала участь, як експерт, у заході проекту –
Міжнародній конференції «Роль і значення персоналу в промоції та пропагуванні природних цінностей і природної
спадщини регіону Розточчя» (Львів, 30.08.2019). Виконавець міжвузівського науково-дослідного проекту
«Формування теоретико-методологічного забезпечення і функціонування туристичної галузі України в умовах
євроінтеграції» (за участю України, Грузії, Польщі) (номер держреєстрації 0117U0020921). Свій величезний досвід
вона використовує при написанні підручників і посібників для ОП Готельно-ресторанна справа, наукових
публікацій за участю ЗВО. (Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид.
перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.; Мальська М.П. Методологія та організація наукових
досліджень. Навч. посіб. / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 171 с. ;. Мальська М.П.
Організація наукових досліджень. Навч. посіб. / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – К.: Центр учбової літератури, 2017. –
136 с. ). (Запит на додаткові докази. Кадрові вимоги до п.30). ЕГ ознайомилася з робочими програмами (РП)
навчальних дисциплін( за посиланням на сайті факультету ( 1.https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/hotel-
restaurant-business 2.https://geography .lnu.edu.ua/course/svitove-hotel-ne-i-restoranne-hospod) за ОП Готельно-
ресторанна справа. Спілкування з НПП (під час відео-зустрічей ) дозволили зробити висновки, що РП
переглядаються щорічно і до них вносяться зміни, але відповіді, як фіксуються ці зміни ЕГ не отримала.
Рекомендації: До РП внести “Листок змін”, де щороку будуть відображені зміни, що вносяться, і у такий спосіб
будуть бачити історію оновлень (зміна теми лекції, питань до практичних занять, врахування змін щодо розвитку
регіону тощо).

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

ЕГ встановлено, що у ЛНУ ім. І. Франка навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з
інтернаціоналізацією ЗВО. Міжнародна співпраця регламентується Положенням про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів, Положенням про Західноукраїнський дослідницький центр з
європейських студій, а також Стратегією міжнародної діяльності ЛНУ ім. І.Франка. (https://lnu.edu.ua/about
/university -today-and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/ ). Під час відео-зустрічі представник відділу
міжнародних зв’язків Краєвська О.А. відмітила значний внесок як НПП, так і ЗВО кафедри туризму, в процес
інтернаціоналізації. Але також зазначила, що пандемія не дозволила ЗВО даної ОП, Санишин С. брати участь у
програмі академічної мобільності (Еразмус+, Версальський університет, Франція). Зокрема за ОП Готельно-
ресторанна справа НПП кафедри туризму протягом 2017 – 2020 рр. були активними учасниками програм
інтернаціоналізації: Доц. Гамкало М. З. брав участь у міжнародному проекті (2018 рік) «Przemiany przestrzenne
uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827-2017 - ujęcie modelowe» («Просторові зміни в Українських
курортах Східних Бескид в 1827-2017 роках»). У рамках проекту разом із студентами здійснював дослідження
просторово-територіальних змін інфраструктури закладів харчування, розміщення, паратуристичної
інфраструктури у курортах Трускавець, Моршин, Ворохта. Результат участі в проекті відображено в наступних
публікаціях. Професор Мальська М. П. є Експертом Карпатської Марки туристичного знаку якості Карпат. Експерт
проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» у рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020 рр. Ст.викл. Зінько Ю. В.
отримала Індивідуальний грант Посольства Франції в Україні на участь у Дні освіти з туризму, культурної спадщини
та гастрономії у Франції (Париж, 19-25 вересня 2016 р.), організованого Campus France. Вона є Координатор проекту
«Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів» (2017-2018), реалізованого в
рамках «Програми підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток») за фінансування Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) через компанію Кімонікс Інтернешнл Інк. Вона Експерт міжнародного
Проекту технічної допомоги Європейського союзу «Біосферний заповідник Розточчя» PBU2/0861/18 в рамках
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Зінько Ю.В. підготовлено
освітню презентацію для польських учасників проекту на тему: «Напрями транскордонної співпраці у
природоохоронній і туристичній сфері Міжнародного біосферного резервату «Розточчя». ЕГ вважає, що за ОП
Готельно-ресторанна справа програма інтернаціоналізації в більшій мірі повинна охоплювати проекти, що пов’язані
з розвитком готельного і ресторанного бізнесу.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Реалізація освітньої програми ЗВО побудована на засадах академічної свободи, що дозволяє здобувачам вищої
освіти вільно обирати спосіб і форми отримання інформації. За ОП широко застосовуються методи вирішення
ситуаційних завдань, ділові ігри, навчальні тренінги на діючих підприємствах готельного і ресторанного
господарства. Позитивною практикою є участь ЗВО у закордонних стажуваннях (Туреччина, Болгарія, Греція).
Сильною стороною є участь НПП і ЗВО у програмах інтернаціоналізації (Еразмус+, Версальський університет,
Франція), міждержавних вузівських угодах (Слупський університет, Польща).

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

Потребує збільшення кількість дистанційних курсів з навчальних дисциплін за ОП Готельно-ресторанна справа (8
п.). Рекомендації: НПП кафедри туризму, що викладають на ОП Готельно-ресторанна справа, пришвидшити роботу
над дистанційними курсами на платформі Moodle. Незрозумілим є порядок внесення змін до робочої програми.
Рекомендації: До РП внести “Листок змін”, де щороку будуть відображені зміни, що вносяться, і у такий спосіб
надається можливість бачити історію оновлень (зміна теми лекції, питань до практичних занять, врахування змін
щодо розвитку регіону тощо).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ прийшла до висновку, що підкритерій 4.1 - сприяє досягненню заявлених цілей та програмних результатів,
відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи; підкритерій 4.2 - інформація,
що надається здобувачам, відповідає дійсності, вона доступна і зрозуміла; підкритерій 4.3- процес навчання і
досліджень у ЗВО не фіктивний, що підтверджено здобувачами; підкритерій 4.4 - відбувається оновлення змісту
дисциплін на основі сучасних досягнень у галузі готельного і ресторанного бізнесу; підкритерій 4.5 - навчання,
викладання, наукові дослідження пов'язані з визначеною ЗВО політикою та стратегією інтернаціоналізації. Наведені
недоліки не є суттєвими і не впливають на відповідність вимогам критерію 4.

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

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

Форми контрольних заходів, чіткість та зрозумілість їх проведення регулюють документи: Положення про
організацію освітнього процесу (№0-65 від 21.06.2018р.)https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf, на період пандемії - Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної
сесії і атестації ЗО із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім. Ів.Франка (№0-42 від 20.05.2020р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf. Під час навчання ЗО проходять поточний
та підсумковий контроль, відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів
Університету (№0-2 від 02.03.2020р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.
Під час дистанційного навчання у ЗВО використовувались платформи Microsoft Teams, Moodle, куди НПП
завантажували матеріали своїх дисциплін, що було продемонстровано ЕГ. Перевірка ПРН проводилась на тих же
платформах у вигляді виконання тестів відкритого, закритого типу, вирішення ситуаційних задач, індивідуальних та
презентаційних завдань. ЗО мали можливість бачити свою оцінку за виконану роботу відразу, як викладач її
перевірив. ЗО відзначили зручність використання платформи Microsoft Teams в більшій мірі, ніж Moodle, адже мали
можливість вести діалог із викладачем. Інформацію про форми контрольних заходів до ЗО доносять НПП на
першому занятті. Із переліком навчальних дисциплін (в тому числі вибіркових), навчальних програм та силабусів з
чітким описом знань, умінь, навичок, критерій оцінювання та форм проходження семестрового контролю ЗО
можуть ознайомитись на сайті факультету https://geography.lnu.edu.ua /academics/bachelor/hotel-restaurant-business
. Інформація щодо семестрового контролю оголошується за місяць до їх початку на стенді біля деканату та
публікуються на сайті факультету https://geography.lnu.edu.ua/students/rozklad-zanyat, де знаходяться графіки
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навчального процесу https://geography.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv-2. ЕГ отримала лише один протокол
засідання кафедри, на рахунок опитування ЗО щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних
досягнень (24.12.2020р.) https://office.naqa.gov.ua/da4815b5-639b-4477-b41a-04af3d259e53 В протоколі зазначено,
що опитування провели лише для студентів 4 курсу, таким чином думка студентів 1-3 курсів не врахована взагалі.
Результати опитування попередніх років та протоколи засідань на сайті відсутні. ЕГ не може стверджувати, що
отримана інформація була використана групою забезпечення ОП для вдосконалення освітнього процесу.

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

Форми атестації ЗО відповідно до стандарту прийнятого 2020р.: атестаційний екзамен та публічний захист
кваліфікаційної роботи. Проведення атестаційного іспиту регламентує: Положення про екзаменаційну комісію в
Університеті (№28\11 від 30.11.2016р.) https://www.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/ 2016/01/reg_exam-comission.pdf
До прийняття стандарту формою атестаційної роботи відповідно до рамки кваліфікацій був: кваліфікаційний іспит,
проте випускників за ОП ще не було.

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.

Чіткість та зрозумілість правил проведення контрольних заходів регламентує ряд нормативних документів, що є у
відкритому доступі на сайті ЗВО, а саме: Положення про організацію освітнього процесу (№0-65 від
21.06.2018р.)https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf; Положенням про
комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ ім. Ів. Франка (25.09.2019р.)https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf; Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень
студентів Університету (№0-2 від 02.03.2020р.) https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg _education-
results.pdf;Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації ЗВО із
застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім. Ів.Франка (№0-42 від 20.05.2020р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content /uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf. Положення про екзаменаційну комісію в ЗВО (№28\11 від
30.11.2016р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content /uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf . Під час дистанційного
навчання у програмі Microsoft Teams, де ЗВО проходили семестровий контроль, є можливість отримання
рандомного переліку питань на іспит, що забезпечує об’єктивність та неупередженість екзаменатора. ЗВО освіти
зазначили, що при очній здачі екзаменів умови для всіх були рівними, лише інколи були присутні двоє
екзаменаторів, частіше один - лектор. Можливі конфліктні ситуації вирішуються шляхом звернення до деканату та
написанням заяви на перездачу дисципліни чи зміну викладача, відповідно до “Положення про апеляцію
результатів контрольних заходів ЗВО ЛНУ ім. І.Франка” (“3\1 від 27.01.2021р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf. Вирішення таких питань можуть відбуватись і шляхом звернення до
представників Студентської ради, хоча при дистанційні зустрічі вони відзначили, що таких звернень не було.
Повторне проходження контрольних заходів можливе, коли ЗВО отримав оцінку “незадовільно” не більше, ніж з
трьох предметів. Тоді він має можливість вдруге перескласти дисципліни згідно з графіком розробленим деканатом,
третя перездача - при комісії з трьох чоловік, що визначаються деканом. Як зазначив декан факультету Біланюк В.І.,
якщо академічна заборгованість не була ліквідована, за заявою, ЗВО має право пройти вивчення дисципліни в
наступному семестрі відповідно до “Порядку повторного вивчення окремих дисциплін” https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf. Проте, якщо ЗВО навчався на місці, що фінансується з
державного бюджету, він пише заяву на звільнення цього місця і далі навчається за контрактною формою.

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 визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності та
регулюються рядом нормативних документів: “Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім.
І. Франка” (№1 від 14.05.2019р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf,
Кодексом академічної доброчесності, Декларацією про дотримання академічної доброчесності працівником ЛНУ ім.
І. Франка, Декларацією про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти ЛНУ ім. І Франка
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/. Всіх ЗВО перед початком навчального року
ознайомлюють зі змістом Кодексу та ЗВО підписують Декларацію з дотримання академічної доброчесності.
Перевірка всіх видів наукових робіт здійснюється в науково-дослідному відділі програмами Strike Plagiarism
відповідальною особою, що працює зі ЗВО та надає необхідну консультацію. Визначено, що завідувач кафедри також
може здійснити організацію перевірки кваліфікаційної роботи ЗВО. Поки що на ОП не було випуску і не
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передбачалось перевірки атестаційних робіт та створення репозитарію, проте всі атестаційні роботи випускників
ЗВО зберігаються в бібліотеці. Якщо ЗВО не згоден з результатами перевірки, він має право подати апеляцію, яка
буде розглядатись Комісією з питань етики та професійної діяльності
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/. До комісії долучають і представників Студентського
самоврядування (50% від загального числа присутніх). Якщо факт академічної недоброчесності все ж виявлено,
відповідно до “Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка” такі ЗВО будуть
притягнуті до відповідальності шляхом: “повторного проходження оцінювання; відрахуванням із закладу вищої
освіти; позбавленням академічної стипендії; призначення додаткових контрольних заходів; повідомленням батькам
чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до реєстру порушників
академічної доброчесності.” На ОП не було зафіксовано випадків академічної недоброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

5.1 Форми контрольних заходів регулюються рядом нормативних документів, що обумовлюють і дистанційну форму
навчання. Під час дистанційного навчання у ЗВО використовувалась, в більшій мірі, платформа Microsoft Teams для
швидкого взаємозв’язку зі ЗВО. Перелік всіх навчальних компонентів висвітлено на сайті факультету, що забезпечує
прозорість освітнього процесу.. В ЗВО затверджено “Положення про організацію опитування студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу”, де вказано, що опитування повинні проходити двічі
на рік 5.3 Правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими, є у відкритому доступі на сайті ЗВО.
Під час дистанційного навчання у програмі Microsoft Teams, де ЗО проходили семестровий контроль, є можливість
отримання рандомного переліку питань на іспит, що забезпечує об’єктивність та неупередженість екзаменатора.
Вирішення конфліктних ситуацій регламентується: “Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів ЗО
ЛНУ ім. І.Франка” Можливість ЗО, який не ліквідував академічну заборгованість пройти курс дисципліни повторно,
відповідно до “Положення про повторне вивчення дисципліни”. 5.4 Процедури дотримання академічної
доброчесності регламентовані та донесені до відома ЗВО через: - “Положення про забезпечення академічної
доброчесності у ЛНУ ім. І. Франка”; - Кодекс академічної доброчесності. Перевірка всіх видів наукових робіт
здійснюється в науково-дослідному відділі програмами Strike Plagiarism.

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

5.1 ЕГ відзначила певні недоліки та невідповідність реальним фактам у звіті СО та отриманій інформації при
дистанційних зустрічах: “Заміри залишкових знань студентів проводяться у системі MOODLE”, хоча такий вид
роботи уже не проводиться взагалі; “Систему оцінювання рівня знань при поточному контролі визначає кафедра” -
при спілкуванні з гарантом було відзначено, що визначення системи оцінювання покладається на викладача
дисципліни. ЕГ отримала лише один протокол засідання кафедри, на рахунок опитування ЗВО щодо чіткості та
зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень, де зазначено, що опитування провели лише для студентів
4 курсу, таким чином думка студентів 1-3 курсів не врахована взагалі. Результати опитування попередніх років та
протоколи засідань на сайті відсутні. Рекомендація: систематично (двічі на рік відповідно до Положення) проводити
опитування ЗВО всіх курсів та форм навчання задля отримання повноти бачення думки ЗВО за ОП.
Рекомендація:доопрацювати та опублікувати результати опитувань за 2020 рік. 5.3 ЕГ уточнила, що при очній здачі
екзаменів умови для всіх були рівними, лише інколи були присутні двоє екзаменаторів, частіше один - лектор.
Рекомендація: забезпечити присутність двох викладачів при здачі іспити, задля уникнення конфлікту інтересів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Контрольні заходи, їх зміст і критерії оцінювання для ЗО чіткі, зрозумілі та вчасно оприлюднені. Форми атестації
здобувачів освіти відповідають вимогам Стандарту затвердженого у 2020 р. Правила проведення контрольних
заходів чіткі та зрозумілі; об’єктивність екзаменаторів краще забезпечувалась при дистанційному навчанні, ніж
очному, проте прикладів оскарження результатів навчання за ОП не було. Забезпечення академічної доброчесності
в ЗВО передбачає політику та нормативні документи регулювання цього процесу, наявність окремого структурного
підрозділу, що займається перевіркою кваліфікаційних робіт ЗО та наукових праць НПП з використанням
спеціальних технологічних засобів. Наведені слабкі сторони не є суттєвими і можуть бути усунені. Відповідно до,
вище вказаного, ОП відповідає рівню В в контексті критерію 5.
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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.

Ґрунтуючись на відомостях про самооцінювання ЛНУ ім.І. Франка, та наданій за запитом таблиці відповідності
викладачів до пункту 30 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. №347), а також відповідності викладачів тим дисциплінам, які вони викладають, та за результатами
проведеної онлайн-зустрічі з науково-педагогічним персоналом, що забезпечують ОП «Готельно-ресторанна
справа», експертна група констатує, що не всі викладачі мають кваліфікацію відповідно до спеціальності згідно із
дипломом про вищу освіту чи науковий ступінь. Проте ЗВО належним чином обґрунтував та надав раціональне
пояснення щодо відповідності академічної та професійної кваліфікації викладача дисциплінам, які він викладає.
Зокрема був здійснений аналіз тематики наукових досліджень та публікацій НПП, а також підтверджений факт
проходження ними відповідного фахового підвищення кваліфікації. Майже усі науково-педагогічні працівники
мають наукові ступені серед них 5 докторів наук: Мальська М.П., Шульц С.Л., Микитенко Н.О., Антонюк Н.В.,
Яремко З.М., що становить 12% (5 осіб) і 77% (31 особа) кандидатів наук, які забезпечують ОП «Готельно-ресторанна
справа». Отже, академічна та професійна кваліфікація НПП відповідає не менш ніж чотирьом підпунктам кадрових
вимог до НПП у відповідно до п.30 Постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347. Між тим комплексна відповідність
викладачів, що задіяні за ОП, тим навчальним дисциплінам, які вони забезпечують, за усіма цими критеріями не є
повною. Тому на запит ЕГ гарантом були надані додаткові відомості (Запит на додаткові докази. Кадрові вимоги до
п.30) відомості були надані лише на 17 викладачів кафедри, які забезпечують ОП. Ознайомлення комісії з
інформацією про викладачів дозволяє встановити, що не у всіх викладачів наукова активність відповідає напрямкам
ОК, які вони забезпечують на ОП. Прикладом невідповідності НПП є: к.г.н. доцент Андрійчук Ю.М. забезпечує
дисципліни “Інформаційні системи у готельному господарстві”, “Інформаційні системи та технології у готельно-
ресторанному господарстві”; к.г.н., доцент Гамкало М.З. дисципліну “Проектування об“єктів готельно-ресторанного
господарства”; к.г.н., доцент Клапчук М.В. дисципліну “Інженерне обладнення будівель”; к.г.н. Жук Ю.І. (1 рік
пед.стажу) дисципліни “Енологія та барна справа”, Інновації в дизайні та технологіях гостинності”, “Барна справа та
організація роботи сомільє”. Тому доцільним є рекомендувати викладацькому складу кафедри підвищити наукову та
публікаційну активність відповідно до дисциплін, які вони забезпечують, зокрема у виданнях, які індексуються в
міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Sciences).

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

ЗВО продемонстрував прозорість процедури добору НПП, яка регулюється «Порядком проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету
імені Івана Франка», введеним в дію наказом ректора № 0-126 від 16.11.2018 р. https://www.lnu.edu.ua/ wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf. Проте в даному документі відсутні вимоги, які висуваються до
кандидатів, що свідчить про необхідність оновлення вимог до порядку відбору науково-педагогічних працівників
ЛНУ ім.І.Франка відповідно до норм чинного законодавства. Для конкурсного добору створюються конкурсні
комісії, головне завдання яких – перевірка відповідності поданих претендентами документів до вимог, встановлених
до науково-педагогічних працівників законами України. Претендентами на посади доцента, старшого викладача
кафедри проводяться відкриті лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Після обговорення
їх професійної кваліфікації та педагогічної підготовки підсумовуються всі докази професіоналізму та відповідної
кваліфікації. Висновки обговорення передаються на розгляд конкурсної комісії факультету.

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

За результатами зустрічі з роботодавцями заступником начальника управління туризму і курортів Львівської
облдержадміністрації Лозинським Т.З., директором готелю «Шопен» Городинським Н.З, керівником мережі ТОВ
«Рейкарц Хотел Менеджмент» Кагуй Х.Б., сомельє готельного комплексу ТОВ «Холдинг «Гранд Готель»
Добровольським П.А. та іншими можна стверджувати, що кафедра туризму активно залучає їх до організації та
реалізації освітнього процесу використовуючи їх науковий та виробничий потенціал для спільного виконання
науково-дослідних робіт, організації стажування НПП та практики здобувачів з подальшим працевлаштуванням.
https://geography.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged-2020.pdf Разом з тим підвищення
кваліфікації надане роботодавцями пройшли викладачі кафедри туризму Мальська М.П, Зінько Ю.В., Масюк Ю.О.,
Кізима В.Л., Грицишин А.Т. (ТОВ «Туристична фірма «Львів-Супутник», Готельно-ресторанний комплекс), Романів
П.В., Паньків Н.М., Гамкало М.З., Безручко Л.С., Манько А.М., Пандяк І.Г., Біланюк О.П., (ФОП Смірнов О.І. «Готель
Шопен»), Монастирський В.Р. (ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»), Філь М.І. (ТОВ Фабрика пекарня Зерно життя»,
Готельно -ресторанний комплекс «Рафаель»), Красько А.Б., Бордун О.Ю.(ФОП Буняк Т.Л. Готель «Крива липа»)
https://geography.lnu. edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/sertyfikaty-vykladachiv.pdf. У розробці та вдосконаленні
ОП та навчальних планів передбачена участь роботодавців, так під час зустрічі керуюча мережею ТОВ «Рейкарц
Хотел Менеджмент» Кагуй К.Б. була ініціатором збільшення кількості кредитів на вивчення англійської мови,
виробничої практики; заступник начальника управління туризму і курортів Львівської облдержадміністрації
Лозинський Т.З вносив пропозиції запровадження в навчальний процес нових цікавих дисциплін психологія,
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цифрова промоція, діджитал. Зустріч із роботодавцями засвідчила бажання і готовність деяких із них працювати із
ЗВО у форматі дуальної освіти.

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

Здобувачі вищої освіти ОП «Готельно-ресторанна справа» позитивно відгукувались щодо залучення до аудиторних
занять професіоналів, практиків, експертів, роботодавців індустрії гостинності. Професіонали-практики в
основному залучаються для проведення онлайн-семінарівhttps://geography.lnu.edu.ua/news/onlayn-seminar-zustrich-
studentiv-kafedry-turyzmu-z-nezalezhnym-finansovymkonsul-tantom,
https://geography.lnu.edu.ua/news/seminarprezentatsiia-vakansiy-na-stazhuvannia-u-bolharii-vid-kompanii-stuffforrent-
dlia-studentiv-heohrafichnoho-fakul-tetu у форматі виступів, зустрічей та читання окремих лекцій
https://geography.lnu.edu.ua/news/lektsiia-vid-somel-ie-dlia-studentiv-i-vykladachiv-kafedry-turyzmu,
https://geography.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-hotel-no-restorannoho-fakhu-frankovoho-universytetu-z-
vidomymekskursovodom-ivanom-radkovtsem, та тренінгів (інформація постійно розміщується на сайті географічного
факультету ЛНУ імені Івана Франка https://geography.lnu.edu.ua/). Зокрема для забезпечення практичних занять
дисциплін за ОП були запрошені практики з провідних підприємств індустрії гостинності м.Львова, які працюють
на кафедрі за сумісництвом: Добровольський П.А. – фахівець (сомельє) «Холдинг «Гранд Готель» дисципліна
“Барна справа і організація роботи сомельє»; Кагуй Христина Богданівна – керівник мережі «Готель «Reikartz
Львів» дисципліна «Маркетинг готельно-ресторанного господарства», «Організація екскурсійної діяльності»;
Лемега Н.М. – дисципліна «Організація готельного господарства». Зокрема для зміцнення міжнародних контактів у
ЗВО за ОП для проведення лекційних занять долучаються лектори з академічного середовища, серед них професор
Паризького університету доктор Борис Нейман. Також періодично організовуються виїзні заняття. Усе це
засвідчила зустріч зі здобувачами вищої освіти.

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

Для забезпечення професійного розвитку викладачів у ЗВО розроблено «Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf) згідно з яким НПП зобов’язані
підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років (одноразово один раз у п’ять років або за
накопичувальною системою протягом п’яти років). Підвищення кваліфікації викладачів кафедри туризму
відбувається згідно з відповідними перспективним та щорічними планами. https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/advanced-training/ Всі викладачі, що задіяні в ОП Готельно-ресторанна справа,
вчасно пройшли підвищення кваліфікації, що сприяє вдосконаленню їхньої професійної підготовки шляхом
поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок. Викладачі кафедри також проходять закордонне
стажування й беруть участь у міжнародних конференціях, форумах та семінарах, що підтверджено різними
свідоцтвами та довідками про стажуванням https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/sertyfikaty-
vykladachiv.pdf. Під час зустрічі з викладачами та адміністративним персоналом підтверджено, що викладачі
знають, мають доступ та беруть участь у дистанційних (під час карантину) курсах з підвищення кваліфікації
організованих ЛНУ ім.І.Франка а саме Інститутом післядипломної та доуніверситетської освіти, який має низку
розроблених курсів. Прикладом є комп’ютерні курси, що забезпечують оволодіння комп’ютерною грамотністю,
основами програмування, зокрема в освіті, (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Окрема увага приділяється
підвищенню рівня володіння англійською (та іншими) мовою викладачами та співробітниками університету.
Загалом НПП задоволений можливостями підвищення кваліфікації та стажування, що надає університет.
Інформація про плани підвищення кваліфікації НПП та їх виконання оприлюднюється на сайті університету
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/advanced-training/).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет використовує як матеріальні, так і моральні важелі розвитку викладацької майстерності. Найвищою
університетською відзнакою є Медаль Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf, яку можуть отримувати науково-
педагогічні працівники та співробітники університету за особливі заслуги перед ЛНУ. В університеті створено
Мотиваційний фонд https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pd який передбачає
зокрема участь факультетів у розподілі преміювання на підставі певних KPI. Положення про преміювання
працівників, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pd встановлює розміри преміювання за конкретні наукові результати,
зокрема 10 тис.грн за захист докторської дисертації, така ж сума для наукового консльтанта, 5 тис.грн. за захист
кандидатської дисертації чи публікацію монографії, 4 тис. грн. за публікацію статті з імпакт-фактором, 3 тис. грн.
керівнику переможців та призерів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт тощо. Викладачі ОП на
зустрічі (відеоконференція 04.02.2021 р. 11.00-12.00) підтвердили, що знають про мотиваційний фонд та отримують
матеріальне заохочення за свої наукові досягнення, так Марта Мальська (за реалізацію міжнародних проектів),
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Павло Романів , Наталія Панків (за наукові результати), Ірина Пурська (призові місця студентів у всеукраїнських
олімпіадах) та ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

НПП, який викладає на ОП, має достатню академічну та професійну кваліфікацію, яка забезпечує досягнення
визначених цілей та програмних результатів навчання. Усі викладачі ОП «Готельно-ресторанна справа» постійно
підвищують свій рівень педагогічної майстерності, кваліфікацію та проходять стажування як у ЗВО України, на
підприємствах індустрії гостинності, так і в закордонних ЗВО. До освітнього процесу на ОП «Готельно-ресторанна
справа» залучаються роботодавці, професіонали-практики до проведення теоретичних і практичних занять,
проведення тренінгів та майстер-класів для студентів, зокрема гостьові лектори з академічного середовища.
Конкурсний відбір проводиться в умовах відкритості, процедури конкурсного добору викладачів є чітко
визначеними, прозорими. Створена ефективна система професійної мотивації, що стимулює НПП до професійного
розвитку та підвищення викладацької майстерності.

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

Відсутні чіткі критерії добору викладачів для реалізації ОП. ЕГ рекомендує розробити положення щодо конкурсного
добору викладачів для реалізації ОП з метою формального фіксування основних критеріїв. Документи щодо
порядку відбору науково-педагогічних працівників слід оновити відповідно до діючих вимог законодавства. Також
слід підвищити наукову та публікаційну активність НПП відповідно до дисциплін, які вони забезпечують, зокрема у
виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Sciences). Рекомендовано
ознайомитись з кращими практиками ЗВО щодо ініціативних науково-дослідних тем за ОП “Готельно-ресторанна
справа”, а також дослідити і визначити можливості для залучення до НДР і здобувачів вищої освіти даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ встановила, що професійна кваліфікація викладачів корелює із освітньою програмою в частині освітніх
компонентів. ЕГ підтверджує достовірність представленої ЗВО інформації про академічну та професійну
кваліфікацію викладачів, залучених до реалізації освітньої програми. ОП має значний рівень узгодженості із
якісними характеристиками за підкритеріями 6.3-6.6 та певні неузгодженості за підкритеріями 6.1-6.2, які можуть
бути усунуті в робочому порядку. ОП відповідає критерію 6, недоліки за підкритеріями не є суттєвими.

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.

ЕГ відмічає, що інформація про фінансові ресурси, їх розподіл та звітність фінансових операцій опублікована на
офіційному сайті ЗВО https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-information/.
Матеріально-технічна база ЛНУ ім. І. Франка подана у відеоматеріалах у відкритому доступі https://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/. Матеріальні ресурси, що належать кафедрі, забезпечують
програмні результати навчання та викладання. blob:https://office.naqa.gov.ua/b391d697-d9d1-4fa9-b77c-
816bbe910c22. Під час дистанційного огляду матеріально-технічної бази ЕГ ознайомили із декількома кабінетами з
комп’ютерним оснащенням (на 25 посадкових місць кожен), навчальними лабораторіями “Туристична агенція”,
“Ресторана справа” https://www.youtube.com/watch?v =5Y748XQ1lGM&feature=youtu.be&ab_channel=Geoweb. На базі
гуртожитку № 1 ЛНУ ім. І.Франка функціонує готель, де ЗВО проходять відпрацювання практичних занять у
відповідності до робочої програми з навчальних дисциплін. Взагалі ЗВО має у своєму підпорядкуванні 6 гуртожитків
(блочна система проживання) із постійним доступом до гарячої води, пральними машинами та доступом, за кошти
ЗВО, до інтернет-мережі. В гуртожитку оснащено невеликий тренажерний куточок, але з відсутністю спеціального
резинового покриття, що може призвести до травмування. В ЗВО функціонують гуртки за інтересами, ряд
спортивних секцій, “Студентський клуб”. ЕГ ознайомилась із їдальнями в корпусі, де забезпечується ОП Готельно-
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ресторанна справа, спортивними майданчиками, басейном, стадіоном, актовими залами. Біля кафедри
забезпечення ОП функціонує “Студентський простір” для проведення вільного часу ЗВО та організації студентського
самоврядування. Бібліотека університету налічує 25 читальних залів з доступом до електронного каталогу, доступом
до періодичних видань, що входять до Scopus\ Web of Science та мережею інтернет. Для вивчення фахових,
спеціалізованих дисциплін ЗВО користуються пробними версіями програм “Amadeus”, “Galileo”, “Worldspan”,
“Sabre”, “Hotel 2000”. Ліцензійні програми відсутні.

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.

ЗВО повністю забезпечує безоплатний доступ викладачів та ЗВО до інфраструктури та інформаційних ресурсів,
необхідних для викладання та навчання. Публікації тез конференцій https://lnu.edu.ua/research/science-
events/students-conferences-and-workshops/, що організовуються кафедрою забезпечення та іншими є
безкоштовними для ЗВО та НПП університету.

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.

Відповідно до проведеного опитування на ОП (де, залучали лише 55% студентів 4-го курсу), отримано такі
результати: “Задоволеність ЗВО методичним забезпеченням: повністю влаштовує - 27,3%, радше влаштовує - 18,2%,
радше не влаштовує - 45,5%”, “Забезпечення доступу до комп’ютерної техніки та мережі інтернет: повністю
влаштовує - 54,5%, радше влаштовує - 18,3%, радше не влаштовує - 4,5%”, “Оснащеність і укомплектованість
факультетів, лабораторій: повністю влаштовує - 27,3%, радше влаштовує - 40,9%, радше не влаштовує - 27,3%”
https://geography.lnu.edu.ua/ wp-content/uploads/2021/01/ZVIT-ZA-REZUL-TATAMY-OPYTUVANNYA-
STUDENTIV.pdf Так, як ЕГ вважає опитування неповним, то не може стверджувати, що результати такого
опитування були враховані для покращення ОП. Проте під час онлайн ознайомлення з аудиторним фондом,
лабораторіями, бібліотекою, гуртожитками ЕГ переконалася, що в ЗВО створені безпечні умови для навчання та
викладання. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам та правилам пожежної безпеки. ЗО проходять
щорічний інструктаж з техніки безпеки, а також вивчають дисципліни: “Безпека життєдіяльності” та “Охорона
праці”. ЗВО має медичний пункт та студентську поліклініку для медичного
оглядуhttps://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/sector-ofleisuorganising-and-medical-services/ ЗВО та співробітників
університету, за потреби. В ЗВО діє психологічна служба https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/, її керівник звернула увагу на те, що співбесіди відбуваються за попереднім записом через пошту
або соціальні мережі. Також в одному із гуртожитків щосереди практикують духовні бесіди зі священиком. Певні
юридичні питання стосовно соціальної підтримки ЗВО вирішує профком студентів, про що зазначили представники
студентського самоврядування під час відео-зустрічі.

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

Забезпеченням освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної підтримки ЗВО в процесі навчання
спільно займається декілька структурних підрозділів: деканат, кафедра, студентське самоврядування, старостат. Усю
довідкову інформацію за структурні підрозділи університету ЗВО отримують від методистів деканату. Також деканат
спільно із старостатом займається інформаційно-організаційною роботою (ознайомлення із розкладом навчання,
сесій, практик, курсових, навчальних планів і т.д.) Кафедра в більшій мірі займається організаційно-
консультативною робою з питань навчання, організації практичної підготовки, співпраці із роботодавцями і т.д. Під
час дистанційного навчання куратори груп повідомляли ЗВО про всі контрольні точки та доносили актуальну
інформацію стосовно освітнього процесу (Viber, Telegram, Facebook)/ Студентське самоврядування
https://students.lnu.edu.ua/self-government/ спільно із студентським профкомом відповідає за соціалізацію ЗВО
першого курсу (та інших курсів) та організаційними моментами студентського життя. Також бере активну участь у
засіданнях Вченої ради, факультету, університету. В ЗВО працює відділ з працевлаштування ЗВО та випускників,
який займається організацією заходів спрямованих на створення тісних контактів між роботодавцями та студентами
https://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/. Здобувачі освіти, що належать до соціально незахищених груп населення:
діти позбавлені батьківського піклування, діти -сироти, інваліди 1,2 груп та особи з особливими потребами
http://studviddil.lnu.edu.ua/ - отримують від ЗВО всесторонню підтримку. Для них забезпечується безкоштовне
проживання в гуртожитках університету, клопотання перед Міністерством освіти та науки за виділення додаткових
бюджетних місць. Для працівників університету та ЗВО функціонує юридичний відділ
https://www.lnu.edu.ua/about/ subdivisions/general-university-units/.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

У ЗВО розроблено та затверджено нормативні документи, що визначають умови реалізації прав на освіту особам з
особливими освітніми потребами: Статут ЛНУ ім. І. Франка (№ 1084 від 11.10. 2018р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf, де прописано можливість навчання та доступу до всіх ресурсів університету
відповідно до медичних показань. “Положення про ресурсний центр інклюзивної освіти у ЛНУ ім. І. Франка”
відповідно до якого працює Ресурсний центр інклюзивної освіти, що займається: “поширенням принципів
інклюзивної освіти в академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності у майбутніх викладачів в
ході їхньої професійно-педагогічної підготовки, координації зусиль адміністрації Університету, факультетів,
структурних підрозділів, органів студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення
освітніх потреб студентів з особливими освітніми потребами”. Як зазначило керівництво ЗВО при особистій зустрічі,
що при організації приймальної комісії, додатково запрошуються фахівці, на волонтерських засадах, для
додаткового супроводу та підтримки вступників з особливими освітніми потребами. ЕГ оглянула наявність
мобільного та стаціонарного сходового підйомника для забезпечення доступу на інші поверхи будівлі університету.
Можливість навчатись за індивідуальним планом також забезпечується. Всі особи, які навчаються в ЛНУ ім. І.
Франка мають право на: “академічну відпустку (за станом здоров’я, призовом на військову строкову службу в разі
втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих
прав здобувача ВО”.

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 ЗВО існує чітка та зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій, що врегульована:
“Положенням про Комісію з питань етики та професійної діяльності” (25.09.2019р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf, “Статутом ЛНУ ім. І. Франка” (№ 1084 від 11.10. 2018р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf. Де визначено, що всі учасники освітнього процесу
мають бути захищеними від будь-яких проявів “фізичного, психологічного чи сексуального насильства”. Процедура
вирішення конфліктних ситуації є чітко сформульованою та ЗО із нею ознайомлені. При виявленні конфліктного
питання необхідно подати заяву про факт порушення до Комісії, проінформувати особу дії, якої спричинили
конфлікту ситуацію. Розгляд, опрацювання заяви та винесення рішення триває 15-20 календарних днів у закритому
режимі. Певні конфліктні ситуації, можуть вирішуватись на кафедрі чи на рівні деканату, спільно із студентською
радою факультету, якщо конфлікт не вирішився справу передають до Комісії зпитань етики та професійної
діяльності. В ЗВО працює гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції та спеціально визначена особа. При
спілкуванні зі Студентським самоврядуванням, здобувачами освіти та НПП було сказано, що конфліктних ситуацій
пов’язаних з корупцією, психологічним, фізичним чи сексуальним насиллям на ОП зафіксовано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

7.1. Матеріально-технічна база ЛНУ ім. І. Франка подана у відеоматеріалах у відкритому доступі.На базі гуртожитку
№ 1 ЛНУ ім. І.Франка облаштовано номери готелю, де ЗВО проходять відпрацювання практичних занять у
відповідності до робочої програми з навчальної дисципліни. ЗВО має у своєму підпорядкуванні 6 гуртожитків
(блочна система проживання) із постійним доступом до гарячої води, пральними машинами та доступом, за кошти
ЗВО, до інтернет-мережі. В ЗВО функціонують гуртки за інтересами, ряд спортивних секцій, “Студентський клуб”.
Функціонує “Студентський простір” для проведення вільного часу ЗВО та організації студентського самоврядування.
Бібліотека університету налічує 25 читальних залів з доступом до електронного каталогу, доступом до періодичних
видань, що входять до Scopus\ Web of Science та мережею інтернет. 7.2 ЗВО повністю забезпечує безоплатний доступ
викладачів та ЗВО до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для викладання та навчання. 7.3. В ЗВО
створені безпечні умови для навчання та викладання. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам та
правилам пожежної безпеки. ЗВО має медичний пункт та студентську поліклініку для медичного огляду ЗВ О та
співробітників університету, за потреби. В ЗВО діє психологічна служба, співбесіди відбуваються за попереднім
записом через пошту або соціальні мережі. В одному із гуртожитків щосереди практикують духовні бесіди зі
священиком. 7.4 Забезпеченням освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної підтримки ЗВО в процесі
навчання спільно займається декілька структурних підрозділів: деканат, кафедра, студентське самоврядування,
старостат. В ЗВО працює відділ з працевлаштування ЗВО та випускників, який займається організацією заходів,
спрямованих на створення тісних контактів між роботодавцями та студентами.Здобувачі освіти, що належать до
соціально незахищених груп населення: діти позбавлені батьківського піклування, діти -сироти, інваліди 1,2 груп та
особи з особливими потребами – отримують від ЗВО всіляку підтримку. 7.5. В ЗВО розроблено та затверджено
нормативні документи, що визначають умови реалізації прав на освіту особам з особливими освітніми потребами
Статут ЛНУ ім. І. Франка, “Положення про ресурсний центр інклюзивної освіти у ЛНУ ім. І. Франка” . При
організації приймальної комісії, додатково запрошуються фахівці, на волонтерських засадах, для додаткового
супроводу та підтримки вступників з особливими освітніми потребами. Наявний мобільний та стаціонарний
сходовий підйомник для забезпечення доступу на інші поверхи будівлі університету. 7.6 Процедури вирішення
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конфліктних ситуацій врегульовано: “Положенням про Комісію з питань етики та професійної діяльності”,
“Статутом ЛНУ ім. І. Франка”.

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

У гуртожитку оснащено невеликий тренажерний куточок, але відсутнє спеціальне резинове покриття, що може
призвести до травмування. Рекомендація: забезпечити наявність спеціального покриття, щоб знизити ризики
травмування при занятті спортом. Для вивчення фахових, спеціалізованих дисциплін ЗВО користуються лише
пробними версіями програм “Amadeus”, “Galileo”, “Worldspan”, “Sabre”, “Hotel 2000”, ліцензійних програм на ОП
“Готельно-ресторанна справа“ немає. Рекомендовано обрати одну із програм управління готелем і рестораном
(повну версію) для набуття ЗВО навичок з бронювання місць, управління номерним фондом, розрахунками зі
споживачами тощо).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявність фінансових, матеріально-технічних ресурсів та навчально-методичного забезпечення є достатніми для
реалізації ОП. Бібліотека, електронні ресурси, навчально-методичне забезпечення, обладнання відповідає освітнім
вимогам. Для вивчення фахових, спеціалізованих дисциплін ЗВО користуються лише пробними версіями програм.
Всім учасника освітнього процесу надається безкоштовний доступ до всіх інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП. Заклад вищої освіти забезпечує освітню,
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою. Вся інформації про роботу допоміжних\сервісних служб є у відкритому доступі на сайті ЗВО.
Створені умови для реалізації прав на освіту особам з особливими потребами, соціально незахищеним групам
населення. Чітко сформульовано правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій. Відповідно до
вищевказаного ОП відповідає рівню В за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЕГ встановила, що загальна політика та процедури щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм регулюються: «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І.Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/ uploads/2018/03/Proekt-
Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf), Положення про опитування студентів працівників, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), «Тимчасове положення «Про порядок забезпечення вільного
вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка»» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Зокрема у ЛНУ ім. І.Франка функціонує Центр забезпечення
якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (https://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/university-documents/), який регулює питання моніторингу та періодичного
оновлення ОП. Підтверджено, що ОП ГРС була затверджена вченою радою ЗВО 10.07.2017 р. (протокол №39/7)
введена в дію з 01.09.2017 р. Під час спілкування з гарантом та з науково-педагогічними працівниками, встановлено
що ОП розроблялася проектною групою забезпечення на чолі з гарантом, розглядалась і затверджувалась Вченою
радою університету попередньо узгодивши з стейхолдерами (Городинський Н.З. – директор готелю «Шопен»; Кагуй
Х.Б. – керуюча мережею ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»; Меліх Р.Є. – директорка готельного комплексу ТОВ
Туристична фірма «Львів-Супутник»; Накловіч Н.Г. – директорка ТзОВ «Добрий смак»; Добровольський П.А. –
сомельє готельного комплексу ТОВ «Холдинг «Гранд Готель»). На географічному факультеті з 2018 року створена
Методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження та періодичного перегляду навчальних програм ОК
та освітньої програми загалом, моніторинг якості освітнього процесу та контроль академічної доброчесності, який
забезпечує вчасне реагування на необхідність змін в ОП. Обговорення та перегляд ОП відбувався щорічно на
засіданнях кафедри за участю викладачів, здобувачів, стейкхолдерів, про що свідчать надані протоколи засідань
кафедри за додатковим запитом https://office.naqa.gov.ua/41ca7 b98-faed-45f7-a7e4-92f71ad45c3b. Значне оновлення
ОП отримала у зв’язку із загальноуніверситетською політикою щодо змін у формуванні переліку вибіркових
дисциплін, та відповідно до затвердженого стандарту 2020 року за спеціальністю 241 ГРС. У цілому процедура
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в ЛНУ ім. І. Франка і за ОП
ГРС дотримується. Слід відмітити, що на запит додаткових доказів гарантом не всі документи були подані, зокрема
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протоколи Вченої ради факультету та університету щодо оновлення даної ОП, які було відмічено у відомостях
самоаналізу.

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.

У ході зустрічі експертної групи зі ЗО та представниками студентського самоврядування було встановлено, ЗВО за
ОП «Готельно-ресторанна справа» досить активно залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості. Науково-педагогічні працівники під час викладання дисциплін проводять усні
опитування здобувачів щодо якості надання освітніх послуг, результати яких враховують у подальшій роботі, щодо
того, які дисципліни професійного спрямування вони б хотіли вивчати і чи є доцільність їх впровадження на ОП.
Так під час Зустрічі 4 (відеоконференція 04.02.2020 р. 12.30-13.30) Андрій Саджинський (4 рік), Марія Козла (3 рік),
Андріана Білобородова (1 рік), Тетяна Котик (3 рік) у якості побажання щодо зміни ОП вказали на доцільність
збільшення кредитів на вивчення іноземних мов, проходження виробничої практики на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу, заміни навчальних дисципліни «Політологія» на «Етика гостинності» або «Основи сервісу»,
які належать до професійного спрямування. Так, в проекті 2021 року ОП “Готельно-ресторанна справа”
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/PROYEKT-Osvitnia-prohrama-2021-RIK.pdf бажання
здобувачів вищої освіти враховано. Натомість, оновлення ОП почалося з 2018 року зі включення до групи
забезпечення роботодавців Кагуй Х.Б. Добровольського П.А., які навчалися у ЗВО і прожовжують співпрацювати з
кафедрою, та представника студентського самоврядування зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Синишин
Соломію https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osvitn-o_profesiyna_prohrama_2018_11.01.2021. В
Університеті діє «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо
якості освітнього процесу» https://educationquality.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/results-2019.pdf. ЕГ було
представлено результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/ZVIT-ZA-REZUL-TATAMY-OPYTUVANNYA-STUDENTIV.pd. Питання анкети дозволяють
визначити рівень задоволеності студентів формами та методами навчання і викладання. За результатами
проведеного Центром забезпечення якості освіти ЛНУ ім.І.Франка в грудні 2020 року опитування щодо якості ОП (у
вигляді онлайн-анкетування), в якому взяли участь 55 % здобувачів 4 року навчання, можна стверджувати що ЗО
високо оцінили ОП - 88,8%, щодо методичного забезпечення ОП задоволеність здобувачів становить 45,5 %
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/ZVIT-ZA-REZUL-TATAMY-OPYTUVANNYA-STUDENTIV.pd
Відповідно до змісту ОП та форми навчання здобувачі набрали Отже, ЗВО демонструє, що позиція ЗО та органів
студентського самоврядування стосовно питань організації освітнього процесу враховується.

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

ЕГ під час зустрічі 8 (відеоконференція 05.02.20 р. 13.00-14.00) з роботодавцями переконалася, що вони задоволені
рівнем підготовки здобувачів вищої освіти за ОП. ЗВО співпрацює з роботодавцями на постійній основі, вони
залучаються до засідань кафедри, де можуть вносити пропозиції щодо покращення ОП, зокрема вже враховано
побажання щодо заміни деяких дисциплін, ЕГ констатує, що ОП 2019 року мала наступні зміни: дисципліни
вибіркового компоненту запровадити у нормативну “Туристичне країнознавство”, “Організація анімаційних послуг”,
дисципліну “Індустрія гостинності та управління сталим розвитком” впровадити у вибіркову, вилучення дисципліни
з вибіркового блоку “Проектування обєктів готельного господарства” оскільки подібна є дисципліна у нормативному
блоці (Протокол №19 від 20.06.2019 р.) https://office.naqa.gov.ua/f3b30c5f-4639-48d5-95b1-63e3e5497360 включення
до ОП дисципліни “Товарознавство” та збільшення кількості годин іноземної мови, виробничих практик
(https://office.naqa.gov.ua/477c3910-691f-404b-bf09-511cf0ddc343). ЗВО, кафедра туризму залучає роботодавців до
здійснення освітнього процесу https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/2953 шляхом укладання
двосторонніх угоди про співробітництво (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/hotel-restaurant-business.
Роботодавці беруть участь у проведені практичних занять, презентаціях, круглих столах, в конференціях
організованих кафедрою туризму щорічно, ярмарках вакансій, тощо (детальну інформацію розміщено на сторінці)
т а надана гарантом як додаткові докази https://office.naqa.gov.ua/f1c1a24e-f5df-4cb7-abd6-66f29a0dc4cf . Серед
роботодавців багато випускників ЛНУ ім.І.Франка Кагуй Х.Б. – керуюча мережі ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»,
Біланюк О.П. – директорка туристичного агенства «Profitour», Городинський Н.З. – директор готелю «Шопен», які
досягли успіху та продовжують співпрацювати, працевлаштовуючи здобувачів ОП. Під час співбесіди у таргет-групі з
роботодавцями з’ясовано, що фахівці-практики залучаються до аудиторних занять на умовах сумісництва
(Добровольський П.А. – сомельє готельного комплексу ТОВ Холдинг Гранд Готель» пог.; Кагуй Х.Б. – керуюча
мережі ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» 0,5 ст.). Викладачі кафедри проф. Мальська М. П. і доц. Зінько Ю. В.
співпрацюють з різними організаціями з сфері гостинності. Роботодавці декларують бажання посилити підтримку
даної ОП що виражається у активній позиції щорічного перегляду її змісту. Зокрема, рекомендації роботодавців
щодо впровадження в ОП наступних навчальних дисциплін «Діджетел», «Психологія», «Цифрова промоція», а
також збільшення годин на виробничу практику, в проведеннях практичних занять на підприємствах, тренінгів,
майстер-класів, дегустацій будуть враховані у проекті ОП 2021 р.. Отже, ЕГ встановила, що роботодавці залучені на
партнерських засадах до процедур забезпечення якості ОП.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

ОП «Готельно-ресторанна справа» акредитується вперше, тож на даний момент випускників не було, але
експертами було виявлено, що в ЛНУ ім. І. Франка функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка. Окрім іншого, кожен рік відділ працевлаштування проводить
моніторинг працевлаштування студентів. Дієвим напрямом співпраці з випускниками є створена «Асоціація
випускників ЛНУ», яка дає змогу посилити взаємодію випускників з університетом https://alumni.lnu.edu.ua/ . З
деякими випускниками кафедра підтримує тісні зв'язки, і на теперішній час вони виступають роботодавцями та
зацікавленими стейкхолдерами щодо вдосконалення ОП. Практики працевлаштування за ОП “Готельно-ресторанна
справа” не було, оскільки перший випуск передбачається влітку 2021 року.

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

Під час експертизи було виявлено, що в ЛНУ ім. І.Франка на даний момент діє «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І.Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internalquality.pdf), яке регулює здійснення моніторингу якості освітнього процесу та
контролю академічної доброчесності, забезпечує вчасне реагування на необхідність змін в ОП на рівні ЗВО.
Відповідно до цього Положення за допомогою електронної системи Moodle здійснюється оцінка залишкових знань з
освітніх компонентів, вивчення яких завершене екзаменом у попередньому семестрі. Результати такої оцінки
обговорюються на засіданнях відповідних кафедр та враховуються при перегляді форм та методів викладання,
оцінювання здобувачів та удосконалення ОП в цілому, в окремих випадках розгляд здійснюється на засіданнях
методичної ради факультету.

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 ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є первинною, тому
зауважень та пропозицій, сформульованих під час попередніх акредитацій, що мають братися до уваги, немає.
Офіційних скарг щодо провадження освітньої діяльності за освітньою програмою, що акредитується, не виявлено; за
запитом – скарги відсутні.

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

За результатами всіх зустрічей ЕК дійшла висновку, що в ЛНУ ім. І.Франка сформована культура якості вищої освіти,
яка сприяє постійному розвитку ОП і освітньої діяльності, що проявляється як в судженнях та підходах
професорсько-викладацького складу так і здобувачів вищої освіти
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Втілення політики із забезпечення
якості ОП у моделі системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(https://projects.lnu.edu.ua/quaere/). Процедура забезпечення звітності, контролю та моніторингу показників із
забезпечення якості тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильними сторонами ОП у контексті відповідності Критерію 8 є: - залучення роботодавців та збір їх пропозицій
щодо майбутнього вдосконалення ОП; - у ЛНУ ім. І.Франка розроблена і функціонує система внутрішніх положень,
яка чітко регламентує внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми; - існування “Асоціації
випускників ЛНУ», яка дає змогу посилити взаємодію випускників з університетом і в подальшому забезпеченні
працевлаштуванням здобувачів ОП “Готельно-ресторанна справа”.

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

Слабкі сторони: - відсутні посилання на результати опитування здобувачів щодо перегляду ОП, то ж немає
можливості відслідковувати зміни в ОП в контексті результатів опитування. Рекомендації :потрібно переглянути
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можливість фіксації побажань та пропозицій студентів та стейкхолдерів через додаткову форму, наприклад Google
форму, зручне програмне забезпечення для адміністрування опитування.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи можливість ЗВО вносити свої пропозиції та скарги через анкетування, що проводяться двічі на семестр.
Існування «Методичні рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття
програм», проведення моніторингу відділом працевлаштування випускників. Щорічне анкетування випускників
ЗВО. Враховуючи недоліки, які не суттєві, восьмий критерій загалом за ОП “Готельно-ресторанна справа” відповідає
рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюють нормативні
документи: - Статут ЛНУ ім. І. Франка (№ 1084 від 11.10. 2018р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf; - Положення про організацію освітнього процесу (№0-65 від
21.06.2018р.)https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf; - Правила
внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 1 від 20.12.2020р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf; - Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЛНУ (61\2 від 01.02.2019р.)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf; - Тимчасове положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf; - Положення про порядок забезпечення вільного вибору
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін дисциплін (№77\11 від 27.11.2019р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf; - Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих
навчальних закладах документів про вищу освіту (№ 0-194 від 30.12. 2016 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf; - Порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній
та інформальній освіті (№ 79\1 від 29.01.2020р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf Вони є чіткими, зрозуміли та висвітлені на головному сайті університету
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/.

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

На офіційній сторінці факультету (https://geography.lnu.edu.ua /academics/bachelor/hotel-restaurant-business )
розміщується не пізніше ніж за місяць до затвердження проект ОП. Проте на сайті відсутня таблиця внесених
стейкхолдерами пропозицій, щодо покращення якості ОП. Як зазначила гарант ОП, зацікавлені сторони мають
можливість комунікувати за допомогою месенджерів соціальної мережі фейсбук
https://www.facebook.com/KafedraTuryzmuLNU та за допомогою оприлюднених на сайті кафедри електронної пошти
та контактних телефонів.

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 веб-сайті університету оприлюднено достовірну інформацію про ОП за 2017-2020 н.р.
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/hotel-restaurant-business. Також описи робочих програм, силабуси є
у відкритому доступі.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

9.1. Визначено чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, є доступними та відкритими, вчасно публікуються на головному сайті університету. 9.2 Проекти ОП
оприлюднюються на сайті факультету не пізніше як за місяць до їх затвердження. 9.3. На веб-сайті університету
оприлюднено достовірну інформацію про ОП за 2017-2020 н.р. Також описи робочих програм, силабуси є у
відкритому доступі.

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

9.2. Відсутня у відкритому доступі таблиця із пропозиціями зацікавлених сторін щодо покращення ОП.
Рекомендація: Публікувати у відкритий доступ пропозиції стейкхолдерів та їх реалізацію в контексті ОП. Під час
акредитаційної експертизи некоректно працював сайт університету, деякі сторінки університету були пустими або не
відкривались взагалі, що створювало певні незручності в роботі. Рекомендація: Перевірити функціональність всіх
сторінок веб-сайту.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу чітко регламентовані та послідовно дотримуються під час
реалізації ОП. Проєкт освітньої програми вчасно публікується на сайт для отримання пропозицій та зауважень. На
сайті опубліковано достовірну інформацію щодо цілей та програмних результатів навчання, робочі програми,
силабуси. Відповідно ОП в контексті підкритеріїв, відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Експертній групі створені належні умови роботи в дистанційному форматі, який ЗВО було реалізовано оптимально і
в повному обсязі. Експертиза відбулась відповідно до програми виїзду. На кожну зустріч було запрошено достатню
кількість представників відповідних груп стейкхолдерів. Гарант та керівництво географічного факультету поводили
себе коректно, надавали всю необхідну інформацію і практично всі необхідні документальні підтвердження.
Представники ЗВО виявили готовність до позитивних змін, швидку реакцію на висловлені зауваження та
запитання. Загалом академічна спільнота, причетна до реалізації ОП “Готельно-ресторанна справа”, а також
зовнішні стейкхолдери, справили враження єдиної команди, яка відчуває спільну відповідальність за якість
освітнього процесу. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОП. Інформація, що була надана у відомостях про самоаналіз,
повністю співпадає з думкою керівного менеджменту щодо подальшого розвитку ОП. Це було підтверджено під час
відео-зустрічей. Це і вихід на новий рівень практичної підготовки (розширення баз практики), запровадження
дуальної освіти, розширення можливостей неформальної освіти, створення двомовного контенту для навчальних
дисциплін (українська і англійська), оновлення парку аудиторного обладнання в лабораторії ресторанного
господарства тощо.
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Капліна Тетяна Вікторівна

Члени експертної групи
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Левицька Інна Ванадіївна

Зеленська Лілія Володимирівна
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