
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 014 Середня освіта

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 25570

Назва ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 014 Середня освіта

Cпеціалізація (за наявності) 014.13 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Єгорова Інга Вячеславівна, Генсерук Юлія Вікторівна, Кондратенко
Ганна Григорівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.04.2021 р. – 14.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2020-25570-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2020-25570-
program.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

ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена з урахуванням
сучасних потреб ринку праці у сфері музичної педагогіки у м.Львові та Львівській області. Університет має давні
традиції, на даній ОП працює досвідчений склад науково-педагогічних працівників і педагогів-практиків. Під час
проведення акредитації експертна група з’ясувала, що зміст освітньо-професійної програми та її реалізація
відповідає критеріям акредитації, зауваження та рекомендації ГЕР, надані під час проведення попередньої
акредитаційної експертизи, в основному враховано або перебувають на етапі виконання. Позитивне враження
складає активна співпраця ЗВО із зовнішніми стейкхолдерами не лише у створенні і перегляду ОП, а і в подальшому
її забезпеченні (проведенні майстер-класів, тренінгів та ін.). ЗВО активно популяризує академічну доброчесність.
Налагоджена результативна співпраця адміністрації та НПП з органами студентського самоврядування.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

На ОПП було в основному враховано або перебувають на етапі виконання надані рекомендації ГЕР (Справа №
0468/АС-20) та здійснено ряд заходів щодо покращання програми, зокрема: до складу робочої групи ОП було
включено здобувачів вищої освіти та представників роботодавців, на сайті розміщено проєкт ОП на 2021 рік,
перегляд та моніторинг ОП набуває систематичного характеру, інформація щодо освітнього процесу розміщується
на сайті факультету в одній вкладці. Змінено перелік дисциплін в НП (відповідно до зауважень), переглянуто
загальні та фахові компетентності ОП, перелік ОК щодо можливості забезпечення ними досягнень цілей і ПРН,
внесено відповідні правки у матрицю. Розроблено Структурно-логічну схему ОП наочно. Введено дисципліни
дослідницького спрямування «Основи педагогічних досліджень» та «Курсова робота». Відновлена логіка вивчення
дисциплін «Педагогіка» і «Музична педагогіка», у зміст дисципліни «Психологія» введення теми, що розкривають
вікові особливості дітей та юнацтва та основи педагогічної психології, посилена практична підготовка через
збільшення кредитів з 9 до 30. Зміст ОП має чітку структуру, передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок дисциплін вільного вибору. Введено «Історію образотворчого
мистецтва» (у Проєкті на 2021 рік «Методику викладання образотворчого мистецтва»), «Основи хореографії» та
«Історію хореографічного мистецтва». Відвідування здобувачами освіти майстер-класів, онлайн лекцій відомих
європейських педагогів-музикантів дозволяє розвинути комунікативну компетентність студентів. Участь здобувачів
у роботі мистецьких колективів, у культурних та мистецьких акціях ЗВО, міста та області сприяє розвитку soft skills.
Зафіксована позитивна співпраця кафедр зі стейкхолдерами, роботодавцями і здобувачами. Реалізацію ОП
забезпечують досвідчені НПП, проведення окремих практичних занять здійснюють викладачі-практики. Форми і
методи організації навчання і викладання для реалізації ОП відповідають принципам студентоцентризму та
академічної свободи. В межах ОП існує практика академічної мобільності студентів. У здобувачів освіти і членів
НПП є можливість брати участь у міжнародних проєктах. Питання академічної доброчесності регулюються
нормативними документами, здійснюється перевірка інтелектуальної продукції на плагіат. Рейтинг НПП має
відповідне матеріальне та моральне заохочення. В ЗВО наявна велика наукова бібліотека, кабінет музичних
інструментів із унікальними нотними виданнями початку XX століття. Для студентів з інших міст наявні комфортні
гуртожитки. Здобувачі вищої освіти отримують повну та ефективну інформаційну, соціальну, консультативну,
психологічну та освітню підтримку з боку адміністрації, науково-педагогічних працівників та студентського
самоврядування. Створено достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.
Інформація про освітню програму наявна у відкритому доступі та повному обсязі на офіційному сайті факультету.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Критично слабких сторін не виявлено. Заради покращення якості освітнього процесу ЕГ рекомендовано: 1.
виправити технічну невідповідність, узгодити кількість кредитів ЄКТС у відповідності до заявлених у ОП.
Переглянути робочі програми та силабуси з метою приведення їх у відповідність із ЗК,ФК та ПРН. Привести у
відповідність до ОП перелік дисциплін (нормативних та за вибором студента) на сайті кафедри та доповнити його
відсутніми. 2.Збільшити кількість аудиторних годин для дисципліни «Аналіз музичних форм» до одного кредиту
ЄКТС, адже з цієї дисципліни здобувачі мають писати курсову роботу, а відповідно мати міцні теоретичні знання;
3.Розділити дисципліни «Основний та додатковий музичний інструмент» на дві окремі повноцінні дисципліни, які
мають забезпечити формування різних ФК та ПРН. 4.Ввести у дисципліну «Історія, теорія та методика музичного
виховання (дошкільна та шкільна)» теми, присвячені аналізу діючих навчальних програм та підручників для
закладів загальної середньої освіти. 5.Розкрити більш детально вимоги до творчого конкурсу у «Програмі творчого
конкурсу» для студентів, що вступають на ОП на базі «молодшого спеціаліста».6.Оновити зміст дисциплін, тезаурус
і список рекомендованої літератури, пов’язані із теорією та методикою музичного виховання та відповідною
практикою. Використання застарілої літератури в РП та силабусах дисциплін потребує осучаснення. Переглянути
використання інтернет-джерел, що містять російський контент, щодо доцільності їх використання.
7.Розробити/удосконалити нормативну базу (в робочій програмі/ силабусі), визначивши специфіку
накопичувальної системи під час поточного контролю, критерії оцінювання (відповідно до кожного виду
діяльності). 8.Оновити зміст Положення про проведення практики. 9.Інформацію про терміни, форми контрольних
заходів та критерії оцінювання оприлюднювати системно, наприклад, на веб-сторінці кафедри у вкладці «для
студентів». 10.Зміцнювати кадровий склад кафедри музичного мистецтва викладачами з науковими ступенями та
вченими званнями.11.Розширювати коло сучасних вчителів-практиків (вчителів музичного мистецтва, музичних
керівників), залучати їх до викладання практичних занять. 12.Посилити академічну мобільність шляхом участі НПП
у закордонних стажуваннях (в тому числі дистанційно).13.Здійснити осучаснення аудиторій для індивідуальних
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занять, здійснити придбання додаткового музичного обладнання (сучасних зручних пюпітрів). Систематично
здійснювати настроювання музичних інструментів (відповідно до потреби).14.Визначити терміни для надання
пропозицій та зауважень стейкхолдерів щодо проєкту ОП, розміщувати результати публічного обговорення на
офіційному сайті ЗВО. 15.Удосконалювати навігацію по сайту та інформаційним сервісам для викладачів та
студентів.

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.

Стратегія розвитку Львівського національного університету ім. І.Франка чітка, послідовна, цілеспрямована, про що
свідчить Статут (https://bit.ly/32tdXNL ст. 1.3; 1.7; 1.8) та огляд презентацій (https://bit.ly/2QEqw6f
)https://bit.ly/3exoq0j .Місія закладу чітко окреслює засадничі положення щодо розуміння місця і ролі ЗВО, як
то:«генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ» https://bit.ly/3szmJEy с.3), що підтверджує регіональний,
загальнодержавний та міжнародний вектори його діяльності, де ще одним із аспектів місії ЗВО є формування
особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу, а також розвиток культурно-мистецького
середовища «для гармонійного становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-
патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf с.3), що є у повній мірі суголосним із цілями ОП «Середня освіта (музичне мистецтво)»: «…формування
у здобувачів здатності розв’язувати спеціалізовані задачі з організації освітнього процесу, зумовлені
закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання середньої освіти (музичне мистецтво);
підготовка висококваліфікованих фахівців з музичної педагогіки, які мають фундаментальні фахові знання,
демонструють сучасне мислення та володіють фаховими навичками, необхідними для вирішення музично-
педагогічних проблем» , відповідає стратегії розвитку факультету культури та мистецтв
(https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Stratehiia-rozvytku-KIM.pdf) та стратегії розвитку кафедри
музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка на
2020-2025 рр. https://kultart.lnu.edu.ua/about/istoriia-i-stratehiia-rozvytku (Документ у форматі Word). ОП має на меті
формування у здобувачів навичок для викладання музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти та
закладах позашкільної мистецької освіти методом розвитку музичних здібностей дітей на основі відносної
сольмізації та її складовими, що і стало підґрунтям для визначенні унікальності даної ОП. У Стратегії університету
(2021-2025р.р.) візія університету сформульована як «…утвердження принципу студентоцентризму…гарантує якість
навчання та забезпечує ринок праці висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями»
(https://bit.ly/3gpvXR7 Зустріч з фокус-групою стейкхолдерів дозволила ЕК переконатися, що випускники
спеціальності високо цінуються на ринку праці та є затребуваними як у ЗДО так і в закладах середньої освіти. Отже
цілі ОП у повній мірі корелюються із тими, викликаними реаліями життя змінами, що передбачені стратегією,
місією та візією ЗВО.

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

Протоколи засідання кафедри музичного мистецтва, представлені гарантом З.М.Жигаль за запитом ЕГ засвідчують
участь стейкголдерів у формуванні цілей та ПРН ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (Протокол № 8 від
25.02 2021 р. Вчитель ліцею «Сихівський» - Лазуркевич О.С. пропонує збільшити кількість годин на педагогічну
практику). У відгуку на ОП (№348 від 9.10 2019 р) пропонується «звернути увагу на вміння сприймати інформацію
творчо, її переосмислювати та застосовувати із практичною метою» , що відобразилося у ПРН-15. У відгуку на ОП
від ЗОСШ №50 було висловлено побажання ввести елементи рухового відтворення змісту музичних творів, що
виконуються дітьми у школі (реалізовано у змісті дисципліни «Фізичне виховання»). Директор Ліцею №8
Львівської міської ради М. Ерстенюк (відгук №148 від 4.11.2019р.) пропонує ввести до циклу нормативних
дисциплін предмети, що сприяють обізнаності із основами образотворчого мистецтва). Також пропонується
стейкхолдерами ввести у ОП дисципліни, спрямовані на ознайомлення здобувачів освіти з основами дитячої
хореографії (відгук від ЗОСШ № 34). Дані побажання було враховано у процесі оновлення ОП (https://bit.ly/3edrVZs
https://bit.ly/2ROIWBM . Запрошені на зустріч з ЕГстейкголдери підтвердили свою тісну співпрацю із кафедрою
музичного мистецтва: читання лекцій для студентів (Н.Я. Кузьменко - вчитель-методист вищої категорії ЗОШ №77
м. Львів (протокол №9 від 1.04.2021); колективні видання збірників для репертуарного забезпечення студентів під
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час проходження практики; пленерні уроки, квести на вулицях міста (у період карантину). Проте під час зустрічей із
роботодавцями та випускниками ЕГ з’ясувала, що здобувачі, які навчаються на ОП під час проходження практики
потребують: більш ґрунтовних навичок у володінні додатковим музичним інструментом (О.С.Лазуркевич); більшої
реалізації себе у сценічній активності (випускники); оновлення підходів до викладання навчальних дисциплін
(здобувачі освіти). Опитування, що проводилося серед здобувачів освітньої програми «Середня освіта. Музичне
мистецтво», проведене у березні 2020 року Центром моніторингу ЗВО https://bit.ly/3dBwqOx підтвердило
необхідність більш ґрунтовного підходу щодо забезпечення можливостей застосування набутих знань у практичних
ситуаціях.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано тенденції розвитку сучасного
ринку праці, спеціальності, а також галузевий та регіональний контекст (вивчення та застосування техніки
диригування Львівської диригентської школи (М.Колесси), використання регіонального дитячого фольклору у
процесі ознайомлення з дошкільним та шкільним репертуаром, підготовка фахівців для закладів освіти регіону.
Зустрічі із роботодавцями, випускниками, керівниками баз практики засвідчили, що завідувач кафедри проф.
Тайнель Е.З., гарант ОП Жигаль З.М. та члени кафедри підтримують з ними тісний зв'язок та проводять
консультації стосовно забезпечення якості освітніх послуг (https://bit.ly/3xlw4n0 Непоодинокими є майстер-класи
запрошених іноземних фахівців у галузі виконавської майстерності (Річард Берклі (Великобританія)
(http://old.kultart.lnu.edu.ua/Proscaenium/2013_1-3_35-37/Ben.pdf); курс лекцій з «Метафізики музики» професора
Вроцлавської Політехніки Я.А Прокопскі (https://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-prodovzhennia-kursu-metafizyka-
muzyky-profesora-vrotslavskoi-politekhniky-jacek-aleksander-prokopski). Формуючи цілі та ПРН в ОП був врахований
досвід іноземних ЗВО: Печський університет (Угорщина), Вроцлавський університет; (Польща), вітчизняних
університетів (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/):
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Львівська національна музична академія
імені Миколи Лисенка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У ЗВО діє відділ менеджменту якості освітнього
процесу центру забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/) та Центр моніторингу
https://bit.ly/3arUFwn , результати роботи яких обговорюються на Вченій раді факультету. Описуючи особливості
майбутнього працевлаштування випускників ОП «Придатність до працевлаштування», наводиться перелік посад
відповідно до класифікатора професій Національного класифікатора України (ДК 003:2010) проводяться зустрічі з
роботодавцями (https://bit.ly/3xlTWqC ).

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

Стандарт вищої освіти для спеціальності 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво) першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти не затверджено.У процесі розробки освітньої програми «Бакалавр» враховано Національну
рамку кваліфікацій (6 рівень НРК), FQ-EHEA – перший цикл та вказано європейський класифікатор «The European
Qualifications Framework for lifelong learning» EQF-LLL - 6 рівень. ОП в цілому дозволяє досягти програмних
результатів навчання за спеціальністю у відповідності до визначених вимог Національної рамки кваліфікацій.Таким
чином, були враховані зауваження ГЕР під час попередньої акредитації. Визначені в ОП ПРН мають таку
відповідність: дескриптор «знання» у відомостях про самооцінювання представлені широко : ПРН 1;2;3;4;6;10;
дескриптор «уміння /навички» у відомостях по самоооцінюванню представлені ПРН 12.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Зазначені в ОП цілі у повній мірі корелюються із місією, візією та стратегією розвитку ЗВО. Позитивним вбачається
спрямованість освітнього процесу на реалізацію регіонального контексту, котрий був врахований у процесі
формування ПРН. Сильною стороною ОП є залучення стейкхолдерів до формулювання змісту ОП та визначення
результатів навчання. Гарант та робоча група ОП систематично працюють над її удосконаленням. У склад робочої
групи уведено здобувачів освіти та стейкхолдерів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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Недостатньо конкретизовані приклади використання вітчизняного та зарубіжного досвіду у розробленні та
впровадженні ОП, відсутність аналізу схожості та розбіжності щодо ОП та аналогічних вітчизняних та іноземних
програм.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня діяльність за критерієм 1 відповідає рівню В, суттєвих недоліків не виявлено. Зауваження щодо врахування
досвіду вітчизняних та зарубіжних ОП при розробці цілей та ПРН відносимо до несуттєвих недоліків в оцінці ОП за
Критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

На підставі аналізу ОП та НП 2020-2021 н.р. (термін навчання 3 роки 10 місяців) (затвердженого ВР ЛНУ ім.
І.Франка, протокол №86/7 від 3.07.2020р.) встановлено, що обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах
ЄКТС) відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження. Загальний обсяг ОП становить 240
ЄКТС, на дисципліни за вибором здобувачів відводиться 60 ЄКТС (25%). Згідно з ОП передбачено виділення циклів
підготовки з дисциплінами двох видів: нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Кількість кредитів на
практичну підготовку становить 30 ЄКТС.

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.

Зауваження, отримані під час попередньої акредитації в основному були усунені, рекомендації ГЕР (2020) виконані
або перебувають на етапі виконання. Так, ОП логічно структурована, її компоненти поєднані між собою та мають
системні взаємообумовлені обґрунтовані характеристики, що дозволяють досягти цілей та результатів навчання.
Переглянуто перелік ОК щодо можливості забезпечення ними досягнень цілей і ПРН, внесено відповідні правки у
матрицю. Введено дисципліну дослідницького спрямування «Основи наукових досліджень» та «Курсова робота».
Розроблено у п.6 ОП Структурно-логічну схему ОП, що дозволяє прослідкувати наочно послідовність вивчення
дисциплін ОП, де порядок вивчення навчальних предметів є продуманим та умотивованим. Відновлена логіка
вивчення дисциплін «Педагогіка» і «Музична педагогіка», посилена практична підготовка через збільшення
кредитів з 6 до 30. Разом з тим, у даному варіанті ОП не вдалось уникнути технічних помилок у зазначенні різних
цифрових показників. ЕГ було встановлено, що ряд дисциплін, представлених у Таблиці №3 «Матриця
відповідності» не завжди відповідають наведеним у ОП ПРН (про що також наголошувала ЕГ, котра проводила
попередню акредитацію). Так у НП на 2020-2021 н.р. у розділі Нормативних дисциплін, цикл загальної підготовки -
невірно вказана кількість екзаменів 12 та заліків 7 замість, відповідно: 4 та 3. У циклі дисциплін Професійної та
практичної підготовки заліків по факту є 19 у підсумку ж вказано 18. Наявна у НП одна із видів Педагогічної
практики за шифром ПП 1.2.26 (8 семестр, 9 ЄКТС) в ОП представлена під шифром ПП1.2.25 (технічна помилка: два
види практики у різних семестрах об’єднані одним шифром) а, отже, наступні дисципліни ОП не співпадають за
шифром із навчальним планом. Наявні технічні помилки також і у кількості ПРН: в Таблиці №3 відомостей про та в
ОП їх 16, проте у п.5 ОП «Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними
компонентами освітньої програми» їх 15, що і зумовило подальшу невідповідність ПРН певних дисциплін. ЕГ
пропонує переглянути відповідність у визначенні ЗК та ФК щодо дисципліни «Фізичне виховання» – ЗК 1 (Здатність
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу);«Історія української культури» – ФК-2 . На даний час залишається
актуальною рекомендація щодо правильного наповнення силабусів та робочих програм дисциплін у відповідності із
кількістю заявлених кредитів і у семестрах, коли вивчаються певні дисципліни, що пов’язано можливо із
одночасним функціонуванням декількох варіантів робочих програм.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Аналіз змісту ОП свідчить про відповідність предметній області спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне
мистецтво)». Освітні компоненти у цілому відповідають спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти та дозволяють здобувачу освіти отримати кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель музичного мистецтва,
музичний керівник» Усі програмні результати навчання забезпечуються освітніми компонентами, які включені до
обов’язкової складової програми. Аналіз навчальних дисциплін «Історія, теорія та методика музичного виховання
(дошкільна та шкільна),» «Педагогіка», «Музична педагогіка», «Основний та додатковий музичний інструмент»,
«Хоровий клас та практика роботи з хором», «Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна» дозволяє відмітити
ґрунтовний підхід щодо підготовки здобувача освіти до роботи, як у ЗЗСО, так і у ЗДО. Кількість кредитів
педагогічної практики (30 кредитів ЄКТС) дозволяє у повній мірі підготувати студента до професійної діяльності.
Для забезпечення підготовки фахівців до читання інтегрованого курсу «Мистецтво» в ОП передбачено вивчення
нормативно навчальної дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» а Проєктом ОП
(https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Proekt-OP-114-Serednia-osv.-Muz-myst-20218260.pdf)
запропоновано замінити дисципліну на «Методику викладання образотворчого мистецтва». На запитання ЕГ щодо
доцільності введення даної дисципліни та сумнівів щодо готовності та практичної можливості набути професійні
навички у цій галузі протягом 3 кредитів ЄКТС, гарант програми доц.Жигаль З.М. та завідувач кафедри проф.
Тайнель Е.З. запевнили, що підготовка студентів здійснюватиметься виключно для ЗДО та початкової школи, де
рівень володіння методикою викладання образотворчого мистецтва вимагає початкового рівня художніх навичок.
Зустрічі із студентами, стейкголдерами підтвердили важливість введення в ОП «Основ музичної комп’ютерної
грамотності», оскільки використання нових комп’ютерних програмних продуктів під час освоєння дисциплін ОП та
проходження практики, особливо у період карантину, підтвердило свою актуальність .

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

Відповідно до рекомендацій ГЕР (2020) було удосконалено перелік вибіркових дисциплін. Аналіз запропонованих в
ОП вибіркових дисциплін дозволяє стверджувати про можливість для кожного студента формувати індивідуально
освітню траєкторію у процесі навчання. У зміст навчального плану внесені вибіркові навчальні дисципліни, які є
обов’язковими для вивчення студентом, котрий їх обрав. ЛНУ імені Івана Франка має чітко регламентовану
нормативну базу, що регулює навчальний процес: «Положення про організацію освітнього процесу ЛНУ імені Івана
Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf «Положення про порядок
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf. Деканат
факультету організовує запис на вибіркові дисципліни. На дисципліни за вільним вибором здобувачів освіти
відводиться 60 кредитів ЄКТС, що становить 25% від навчального навантаження. Система вибору навчальних
дисциплін передбачає ознайомлення із дисциплінами вільного вибору на сайті кафедри
(https://kultart.lnu.edu.ua/department/muzychnoho-mystetstva- розділи «Навчальні курси» та «Методичні
матеріали»), консультації-спілкування студентів із викладачами та ознайомлення у такий спосіб із змістом
дисципліни. Аналіз навчального плану та сайту кафедри дозволяє відмітити, що інформація про деякі навчальні
дисципліни, закріпленими за іншими кафедрами факультету, як то силабуси чи робочі програми, є відсутньою
(«Історія хореографічного мистецтва» - згідно НП читається у 7 семестрі, проте лекцій по даній дисципліні не
передбачено, і сам силабус на сайті кафедри відсутній, адже його забезпечує інша кафедра; також відсутня
інформація для студентів із дисципліни «Теорія драми» - 8 семестр НП). Зустріч ЕГ із студентами дозволила
з’ясувати, що здобувачі освіти мають можливість обирати дисципліни на кожен наступний рік із переліку вибіркових
дисциплін як своєї ОП, так і з переліку вибіркових дисциплін інших ОП факультетів ЗВО (https://law.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/03/2015-12-31-polozhennia.pdf). Такий вибір здійснюється через електронну систему «Dekanat»
https://dekanat.lnu.edu.ua/ у два етапи через електронний особистий кабінет здобувача
(https://kultart.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-navchal-ni-dystsypliny). Авторизація користувача при першому вході в
персональний кабінет студента використання замість пароля номеру залікової книжки. Виконання індивідуального
навчального плану студента здійснюється згідно із затвердженими графіком навчального процесу, розкладами
занять та проведення контрольних заходів. Проте, як було встановлено експертною групою у ході спілкування із
здобувачами освіти, - не завжди набирається достатня кількість студентів на вивчення дисципліни за вибором
студента, а тому інколи здобувач освіти автоматично приєднується системою до іншої дисципліни, яку він не вважав
за потрібне вивчати.

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

Відповідно до рекомендацій ГЕР було збільшено кількість кредитів: з 9 кредитів ЄКТС 2017 р.(
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/014-b-2017.pdf) до 30 кредитів – 2020 рік. Кількість кредитів
педагогічної практики (30 кредитів ЄКТС) дозволяє у повній мірі підготувати студента до професійної діяльності.
Навчальним планом на 2020-2021н.р. передбачено такі види практик: педагогічну практику (ознайомчу) - 2
семестр, 6 ЄКТС; педагогічну практику у 3 семестрі, 3 ЄКТС; у 4 семестрі-6 ЄКТС; в 6 семестрі- 6 ЄКТС; в 8 семестрі-
9 ЄКТС. Потребує оновлення зміст Положення про проведення практики (2013) Структура практичної підготовки
передбачає проходження практики як в закладі середньої освіти, так і в ЗДО. На прохання ЕГ гарантом ОП був
представлений договір про співпрацю з ЗДО №128 м.Львів від 15.01 2020 р. та договори про співпрацю із ЗОШ.
(Договір із середньою загальноосвітньою школою №34 ім.М.Шашкевича (№20200110 від 10.01 2020 р.). На сайті
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факультету https://kultart.lnu.edu.ua/academics/practice у рубриці педагогічна практика представлені у форматі
W o r d бази практик :«Забезпечення базами практик студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне
мистецтво)» (ОР «бакалавр»)» - де наводиться ще одна база практики - Ліцей № 8 Львівської міської ради (Договір
№ 20200102 від 02.01.2020р.), однак самого договору гарант ЕГ не представив. Під час спілкування із здобувачами
освіти ЕГ з’ясувала, що практичні заняття у ЗДО проходять на другому році навчання. Перелік навчальних
дисциплін, таких як «Історія, теорія та методика музичного виховання (дошкільна та шкільна)», «Хоровий клас і
робота з хором», «Сольфеджіо», «Постановка голосу», «Основний, додатковий музичний інструмент»,
«Педагогіка», «Музична педагогіка», «Психологія», «Основи теорії музики», «Охорона здоров’я дітей та шкільна
гігієна», «Вступ до спеціальності» дозволяють у повній мірі забезпечити ПРН та формувати фахові компетентності
здобувачів освіти. ЕГ пропонує розділити дисципліни «Основний та додатковий музичний інструмент» на дві окремі
повноцінні дисципліни, що дозволить більш ґрунтовно підійти до формування фахових компетентностей здобувачів
освіти за даною спеціальністю У ході спілкування із випускниками та стейкхолдерами ЕГ вдалося з’ясувати, що
студенти, загалом, добре підготовлені до професійної діяльності, однак потребують більш ґрунтовної підготовки у
сфері хореографічного мистецтва та у роботі із новітніми інформаційними технологіями. Також стейкголдери
порадили звернути більшу увагу на аналіз та вивчення новітніх програм для школи з предмету «Музичне
мистецтво» і,тим самим, осучаснити ними викладання фахових дисциплін.

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

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
застосовувати їх у практичній діяльності; вміння виявляти, ставити та вирішувати педагогічні проблеми; здатність
працювати як автономно, так і у команді; здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємливість;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації. навички використання інформаційних та комунікативних технологій в
ОП набувається через вивчення дисциплін «Педагогіка», «Музична педагогіка», «Психологія», «Філософія»,
«Українська мова» «Іноземна мова», «Вступ до спеціальності» «Історія, теорія та методика музичного виховання
(дошкільна та шкільна)», які є представлені в ОП. Більшість фахових компетентностей також мають окремі
тематичні розділи, що дозволяє студентам набути певних соціальних компетенцій (soft skills). В ході інтерв’ювання
студентів встановлено, що соціальні навички здобуваються та реалізуються під час опанування фахових дисциплін
ОП («Хоровий клас та робота з хором», «Постановка голосу» «Диригування», «Основний, додатковий музичний
інструмент»), у процесі проведення практичних занять у ЗДО та у школі, участі здобувачів у численних акціях,
концертах, які організовуються як кафедрою (наприклад зустрічей студентів з іноземними лекторами дозволяють
здобувачам освіти удосконалювати розмовну іноземну мову), так і часто ініціюються самим студентами. Участь у
різноманітних мистецьких конкурсах, культурних заходах, що відбуваються на кафедрі, на факультеті, в
університеті та на рівні міста, області тощо дозволяють студентам удосконалювати акторську, виконавську
майстерність; розвивають емоційний інтелект, емпатію та асертивність. Дані soft skills набувають особливої
актуальності у процесі виконавської концертної діяльності та особливо під час проходження практики.

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

Відповідний професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне
навантаження здобувачів і у цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.
Навчальне навантаження здобувачів освіти регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf п.5, с.11). Середня кількість аудиторних годин протягом тижня становить 26 годин. Аудиторні
години здебільшого становлять третину від загальної кількості навчального часу, що відводиться на вивчення
певної дисципліни за винятком («Аналізу музичних форм»: 3 ЄКТС (10 лекцій, 6 практичних, 74 самостійна робота;
«Історія хореографічного мистецтва» 3 ЄКТС ( 0 лекцій, 32 практичних, 58 самостійна робота) «Педагогіка» 3 ЄКТС
(32 лекцій, 32 практичних, 26 самостійна робота). Зустрічі із здобувачами вищої дозволили з'ясувати , що студенти у
повній мірі мають можливість набути необхідні як загальні, так і фахові компетенції. Студенти зазначили, що у ЗВО
існують всі необхідні ресурси (бібліотечні, методичні, соціально-побутові, інформаційні та ін.) кількість аудиторного
фонду та музичних інструментів на факультеті є достатньою. Студенти легко можуть знайти вільну аудиторію з
інструментом для вправляння, що також забезпечує реалізацію сприятливих умов для формування індивідуальної
траєкторії здобувача освіти . НП та ОП передбачено як аудиторне навантаження, так і самостійну роботу студентів
(СРС), обсяг якої за кожною дисципліною відповідає встановленим МОН України граничним нормам (кількості
годин аудиторного навантаження орієнтовно до 1/3 від кредиту ЄКТС, а годин на самостійну роботу - до 2/3 кредиту
ЄКТС). Під час інтерв’ю ЕГ зі здобувачами вищої освіти було з'ясовано, що при визначенні співвідношення
фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх компонентів за ОП інтереси здобувачів враховуються. Загалом
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протягом тижня є 28 (на 1 курсі) і 26 (2-4 курс) аудиторних годин, що унеможливлює перевантаження здобувачів та
дозволяє більше уваги приділити самостійній роботі.

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.

На даний час підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за освітньою програмою 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) не здійснюється, хоча у планах на наступні роки буде розглядатися.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зауваження, отримані під час попередньої акредитації в основному були усунені, рекомендації ГЕР (2020) виконані
або перебувають на етапі виконання. Зміст ОП має чітку структуру, передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок дисциплін вільного вибору у обсязі, що передбачений
законодавством. Блок фахових дисциплін надає здобувачу освіти поглиблені професійні знання, право на
професійну реалізацію, адже окрім вивчення фундаментальних музичних дисциплін у зміст ОП введено і «Історію
образотворчого мистецтва» (у Проєкті на 2021 рік «Методику викладання образотворчого мистецтва»), «Основи
хореографії» та «Історію хореографічного мистецтва». Кількість кредитів, що відведені на практику (30 ЄКТС)
дозволяє у повній мірі забезпечити набуття здобувачами освіти практичних умінь у обраній сфері діяльності. На
сайті кафедри представлено перелік дисциплін вільного вибору. Зміст цих дисциплін відповідає основним
тенденціям на ринку праці (затребуваність фахівців, нові сфери діяльності). Вибір здобувачем освіти навчальних
дисциплін врегульовано чіткою нормативною базою ЗВО. Перегляд та оновлення вибіркових дисциплін ОП
відбувається із урахуванням регіональних проблем, запитів роботодавців, здобувачів вищої освіти та інших
стейкголдерів. Послідовність вивчення нормативних дисциплін та дисциплін за вибором студентів складають
логічну взаємопов’язану систему, що дозволяє досягти цілей та програмних результатів навчання. Запрограмовані
загальні та фахові компетентності передбачають високий рівень узагальнення теоретичного матеріалу для
практичного застосування у професійній діяльності. Соціальні навички soft skills забезпечуються практично всіма
дисциплінами. Відвідування здобувачами освіти майстер-класів, онлайн лекцій відомих європейських педагогів-
музикантів дозволяє розвинути комунікативну компетентність студентів. Участь у роботі мистецьких колективів
кафедри, факультету, ЗВО, у культурних та мистецьких акціях міста та області також сприяє розвитку soft skills у
здобувачів освіти. Враховано зауваження ГЕР - вивчення дисципліни «Педагогіки» перед «Музичною педагогікою»,
що дозволило забезпечити логіку наступності у процесі вивчення дисциплін цієї галузі. У зміст дисципліни
«Психологія» введення теми, що розкривають вікові особливості дітей та юнацтва та основи педагогічної психології.
Оскільки протягом усього періоду навчання студенти виконують 2 курсові роботи з «Аналізу музичних форм» та
«Історії, теорії та методики музичного виховання (дошкільної та шкільної)» в ОП було введено дисципліну «Основи
педагогічних досліджень», яка забезпечуватиме теоретико-методологічну підготовку студентів до проведення
досліджень та написання наукових робіт. Також, враховуючи побажання стейкголдерів та з ініціативи завідувача
кафедри в ОП було введено дисципліну «Концертмейстерський клас». У зміст дисциплін вільного вибору введено за
пропозицією попередньої акредитації «Основи музичної комп’ютерної грамотності».

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

У ході аналізу експертною групою навчального плану та ОП було виявлено ряд технічних помилок, які певною
мірою вплинули на фактичну відповідність ПРН,ЗК та ФК у робочих програмах, силабусах та у матрицях
відповідності, представлених в ОП. ЕГ рекомендує переглянути робочі програми та силабуси з метою приведення їх
у відповідність із ЗК,ФК та ПРН. На даний час залишається актуальною рекомендація щодо правильного
наповнення силабусів та робочих програм дисциплін у відповідності із кількістю заявлених кредитів і у семестрах,
коли вивчаються певні дисципліни. ЕК рекомендує привести у відповідність до ОП перелік дисциплін (нормативних
та за вибором студента) на сайті кафедри та доповнити його відсутніми. Оновити зміст Положення про педагогічну
практику. ЕГ пропонує збільшити кількість аудиторних годин для дисципліни «Аналіз музичних форм» (10
год.лекцій та 6 год. практичних занять) до одного кредиту ЄКТС, адже з цієї дисципліни здобувачі мають писати
курсову роботу, а відповідно мати міцні теоретичні знання; розділити дисципліни «Основний та додатковий
музичний інструмент» на дві окремі повноцінні дисципліни, які мають забезпечити формування різних ФК та ПРН.
З метою осучаснення ОП та задля повноцінної підготовки здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності
ЕГ рекомендує ввести у дисципліну «Історія, теорія та методика музичного виховання (дошкільна та шкільна)»
теми, присвячені аналізу діючих навчальних програм та підручників для закладів загальної середньої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Більшість рекомендацій ГЕР за результатами попередньої акредитації було враховано. ОП має значний рівень
узгодженості із якісними характеристиками за усіма підкритеріями. ОП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають Критерію 2 з не критичними недоліками. Вважаємо, що критерій 2 має 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 на навчання в ЛНУ імені Івана Франка затверджуються наказом ректора і оприлюднені на сайті
(https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/). У Додатку 1 та 2 до Правил прийому «Перелік освітніх
ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни
навчання» (https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-01.pdf) та «Перелік конкурсних
предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)»
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-02.pdf) інформація подано чітко та
зрозуміло. Правила прийому на навчання структуровані та не містять ознак дискримінації для потенційних
вступників на навчання за цією ОП.

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

Правилами прийому на навчання на ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» передбачено: для вступу на 1 курс
на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої приймаються особи, які склали
ЗНО та отримали сертифікати з «Української мови та літератури», «Історії України», «Математики» або «Іноземної
мови», або «Біологія», або «Географія», або «Фізика», або «Хімія»- Правила прийому на 2021 р.
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-02.pdf.). Творчий конкурс для вступників
на дану ОП не передбачено, оскільки відповідно до статей 13 та 44 Закону України «Про вищу освіту»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) Умови прийому на навчання до ЗВО та перелік предметів для
складання зовнішнього незалежного оцінювання затверджує МОН. На сьогодні у переліку предметів, які
пропонуються до складання ЗНО, визначених МОН, все ще відсутні предмети Мистецької освітньої галузі(Наказ
МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085 (редакція наказу МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378). ). ЕГ
було з’ясовано, що Правилами прийому на перший курс у 2019 році було передбачено «Творчий конкурс» . Однак у
правилах прийому за скороченим терміном навчання для осіб, які вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста (музичний коледж; педагогічний коледж (музичне відділення)) особливості ОП
враховуються у повній мірі та передбачено творчий конкурс, складання фахового випробування з музичного
мистецтва. Здобувачі освіти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст зараховуються на
третій курс ОП (термін навчання 1 р. та 10 міс.) за умови наявності сертифіката ЗНО з «Української мови та
літератури» та «Біології», або «Географії», або «Фізики», або «Хімії», або «Історії України», або «Іноземної мови»,
або «Математики» та успішного проходження Фахового випробування - творчого конкурсу. ЕГ, проаналізувавши
«Програму творчого конкурсу» на 2021р. https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/bach-kult-
education-prog.pdf , рекомендує конкретизувати вимоги, наприклад: «1. Виконання 2 творів на музичному
інструменті» (Велика форма, поліфонія, етюд, різнохарактерні п’єси, обробка на народну пісню, тощо). «3.
Перевірка теоретичних знань» (на рівні «Елементарної теорії музики»)» та рівня розвитку різних видів музичного
слуху»( музичний диктант, інтервали, акорди, лади народної музики тощо). «4.Співбесіда з проблем загального
музичного виховання» (Орієнтовний перелік питань із загальної музичної педагогіки).

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 імені Івана Франка» у ЗВО встановлено єдиний
порядок організації міжнародної академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що відповідає Конвенції
про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/20l9/07/reg_dep-intrels.pdf. Документом, що урегульовує питання щодо визнання результатів
навчання отриманих в інших ЗВО є «Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) . Університетом у 2016 році затверджено «Положення про
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порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським
національним університетом імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf). 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: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf і https://www.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/20l9/09/reg-
academic-mobil i ty .pdf. На кожному факультеті є координатор академічної мобільності
(https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/faculty-coordinators/) ( факультет
Культури і мистецтв - доц. Дубровний Тарас Миколайович). Це дозволяє ЕГ утвердитися у чіткості, прозорості та
гнучкості роботи ЗВО, факультету культури і мистецтв у підтвердженні виконання цього підкритерію.

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.

«Порядок визнання у ЛНУ ім. І.Франка результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті»
регламентує нормативне регулювання у ЗВО питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті. Документ представлено на офіційному сайті закладу (в розділі, що стосується організації та забезпечення
якості навчального процесу) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf.
Проте, у ході зустрічей із здобувачами освіти ЕГ не отримала ґрунтовних відповідей від студентів, щодо розуміння
ними особливостей неформальної та інформальної освіти. У відомостях про самооцінювання зазначено , що
прикладів визнання результатів,отриманих у неформальній освіті на даній програмі не було

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 та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти у відкритому публічному доступі.
Процедура співпраці з іноземними та вітчизняними ЗВО щодо визнання та перезарахування результатів навчання
документально врегульована. В межах ОП існує практика академічної мобільності студентів. Інформація щодо
програм обміну, стипендій є оприлюдненою на сайті факультету у рубриці «Міжнародна співпраця»

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

ЕГ рекомендує розкрити більш детально вимоги до творчого конкурсу для студентів, що вступають на ОП на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у «Програмі творчого конкурсу», що оприлюднена на сайті
факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. Оскільки практики визнання результатів навчання
отриманих студентами у неформальній освіті за даною ОП немає, ЕГ рекомендує систематично інформувати
здобувачів вищої освіти стосовно особливостей неформальної та інформальної освіти та правил визнання їх
результатів у ЗВО та у процесі реалізації ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертна група вважає, що ОП та освітня діяльність за цією ОП загалом відповідають визначеному критерію 3
«Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання».. Недоліки є несуттєвими. На думку ЕГ Критерій
3 відповідає рівню «В».

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

На підставі аналізу Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка https://bit.ly/32s30M8
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ https://bit.ly/3x4G4Rb Положення про
проведення практик https://bit.ly/3ehxeqZ силабусів та РНП дисциплін ЕГ зазначає, що форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілям та програмним результатам навчання у відповідності до
нормативних документів та специфіки спеціальності. Вони визначаються потребою в індивідуальному підході до
студентів різного початкового рівня музичних здібностей, необхідністю дотримання принципу студентоцентризму.
Традиційні та інноваційні методи адаптовані до вимог змішаного та дистанційного навчання на різних платформах.
Підтвердженням цього є внесення відповідних посилань у розклад групових дисциплін https://bit.ly/32puv9h та
підтверджено представниками різних фокус-груп. Члени НПП повідомили, що розробляють нові види завдань,
поділилися прикладами напрацювань щодо видів занять і методів проведення із урахуванням дистанційного
навчання (Moodle, Zoom, Microsoft Teams, Viber тощо), особливостями комунікації зі студентами при проведенні
індивідуальних виконавських занять, що проводились оф-лайн та он-лайн. Реалізація принципу академічної
свободи реалізується у відповідності до Тимчасового положення про Порядок забезпечення вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у ЛНУ https://bit.ly/3x4pnp6 , переліку обраних Вибіркових дисциплін на 2020-
2021 рр, внесених до РНП (затв. на засідання ВР факультету пр.№. 7 від 21.05.2020 р). Під час зустрічі здобувачі
підтвердили, що мають можливість реалізовувати своє право на вільний вибір дисциплін, тем для написання
курсової роботи, вибору музичного матеріалу з виконавських дисциплін, викладачів з індивідуальних музичних
дисциплін. Під час спілкування з фокус-групою керівником центру забезпечення якості освіти І.Б.Іваночко було
висвітлено технологію здійснення анкетування студентів щодо задоволеністю навчання і використанні методів на
ОП. На пропозицію ГЕР (2020) проводити моніторинг системно, було запропоновано щосеместрове опитування. Так
на сайті Університету представлено запрошення студентів щодо здійснення з 07.12.2020 р. шосеместрового
опитування якості викладання навчальних дисциплін, участь в якому беруть участь здобувачі ВО 3-4 курсів першого
(бакалаврського) рівня ВО. Робота здійснюється відповідно до Положення про організацію опитувань студентів,
викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу https://bit.ly/3tu1YuZ Здобувачі
підтвердили інформацію щодо проведення з ними анкетування та запрошення за засідання кафедри ММ. Разом з
тим, ЕГ рекомендує результати опитувань частіше оприлюднювати та оновлювати на сайті університету (надати
результати останніх опитувань).

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).

На сайті кафедри музичного мистецтва розміщено інформацію щодо діючої ОП, проєкту ОП (2021 р). Для
полегшення користуванням всіма варіантами ОП, кафедра виокремила дисципліни у відповідності до їх реального
вивчення здобувачами освіти посеместрово https://bit.ly/3dtwSy3 . Таким чином, рекомендація ГЕР та ЕГ (2020р)
щодо розподілу на сайті навчальних дисциплін за ОП була реалізована у такий спосіб. Інші рекомендації, надані
ГЕР під час попередньої експертизи були частково втілені: наприклад, спостерігається позитивна динаміка у
реалізації оновлення змісту навчання та нормативних документів (силабусів та робочих програм). Потребує
продовження робота над упорядкуванням і осучасненням навчальної літератури. ЕГ рекомендує розробити Порядок
або Положення (Методичні рекомендації), де б було прозоро відображено специфіку накопичувальної системи під
час поточного контролю. Представлені робочі програми та силабуси передбачають тільки загальну кількість балів
(залік – 100 балів, екзамен – 50 балів, поточна кількість – 50 балів). Наприклад, у силабусі з «Постановки Голосу»
(для 1 курсу) https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Postanovka-holosu_Sylabus.pdf в графі «Критерії
оцінювання (окремо для кожного виду діяльності)» зазначено: Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Враховуються бали, набрані в поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового виступу на сцені. В
наведеному прикладі немає визначення конкретної кількості балів. Під час відеоконференції з фокус-групою ЕГ
з’ясувала, що здобувачі в певній мірі поінформовані щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання. Це інформування здійснюється в усній формі викладачами на першому занятті з
дисципліни, в деяких оновлених силабусах та робочих програмах. ЕГ рекомендує систематично оновлювати
інформацію на сайті щодо обов’язкових та вибіркових ОК, в тому числі про проходження педагогічних практик,
оприлюднювати інформацію щодо проходження педагогічних практик здобувачів ВО (фото-звіт, відео-звіт тощо) та
досягнутих під час проходження програмних результатів навчання.

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

Факт поєднання навчального процесу та наукових досліджень підтверджувався в процесі аналізу документів,
інформації з сайту, спілкуванні ЕГ з НПП та з фокус-групою здобувачів через написання здобувачами освіти
курсових робіт (2), наукових тез. Враховуючи рекомендації ЕГ (2020) до ОП було включено навчальну дисципліну
«Основи педагогічних досліджень» (4 кр.). Збільшення кредитів з 9 до 30 (відповідно до рекомендацій ГЕР) на
проходження практики в ЗДО та ЗЗСО, здійснене в 2020 р, сприятиме поєднанню навчання і досліджень під час
реалізації ОП, сприятиме більш якісному збору матеріалів для написання курсових робіт в аспекті
експериментального дослідження. Тематика курсових робіт, затверджена розпорядженням декана факультету
06.10.2020 р. на підставі ухвали на ВР факультету № 21 від 24.09.20, включає актуальні та оновлені теми,
наприклад: «Домашні завдання з музики в молодших класах загальноосвітньої школи в умовах карантину» (Бордун
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Н, кер. Л.Кияновська), «Аналіз музичних потреб, уподобань і смаків сучасних учнів середніх класів (на прикладі
конкретної школи)» (Кіцила С., кер. Л.Кияновська), «Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках
музики» (Лис О., кер. З.Жигаль), «Педагогічні технології музичного виховання дітей в сучасній дошкільній освітній
установ» (Костур Н. кер О.Король). Таким чином, було дещо оновлено зміст у відповідності до сучасних змін у ЗСО
як було рекомендовано ГЕР (2020). Студенти мають можливість друкувати свої наукові дослідження у збірниках
студентських наукових праць «Культурно-мистецькі ескізи» (2019, 2020), які присвячені вирішенню сучасних
питань у різних культурно-мистецьких сферах, в тому числі з музичної педагогіки. На сайті факультету розміщена
інформація та запрошення взяти участь у ХІV студентській науковій конференції “Культурно-мистецькі процеси в
Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 11-13 травня 2021 р.). https://bit.ly/3dsOGcI Разом з
тим, на сайті факультету і кафедри відсутня окрема інформація про наукові здобутки та участь студентів ОП СОММ
у наукових заходах та науковому гуртку.

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

Ознайомившись з процедурою оновлення НПП змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень та
сучасних практик в галузі, ЕГ прийшла до висновку, що в окремих силабусах та робочих програмах частково
враховані сучасні зміни в середній освіті (галузь «Мистецтво»). Наголошуємо, що потребує оновлення провідна
дисципліна ОП «Теорія та методика музичного виховання» (у подальшому плані «Історія, теорія та методика
музичного виховання» https://bit.ly/3gpWkq7), адже у змісті має бути замінено як основний тезаурус (Наприклад
термін «урок музики» – на «урок музичного мистецтва» або «інтегрований курс «Мистецтво»; вчитель музики – на
«вчитель музичного мистецтва»), так і потребує оновлення наповнення саме цієї дисципліни здобутками Нової
української школи, сучасними концепціями художньо-естетичного виховання. Дана рекомендація ГЕР «врахувати в
програмах дисциплін зміну освітньої парадигми, яка відбулася в середній освіті, оновити зміст навчальних робочих
програм відповідно до нових підходів, посиливши методичну складову» не була врахована ЗВО повною мірою.
Опрацювання студентами підручників з мистецтва (музичного мистецтва) для ЗСО під час навчальних занять, які є
у вільному доступі на сайті МОН, також могло би полегшити підготовку здобувачів освіти до якісного проведення
уроків музичного мистецтва в межах баз практики. Використання літератури (1920-1960 рр), запропонований у
силабусі, міг би скануватися бібліотекою та перейти у подальшому у цифровий формат, що надало би даним
матеріалам особливої цінності. Використовувати цю літературу, як основну, на даному етапі можуть не всі студенти,
що зменшує вірогідність її використання в сучасних умовах. Також, значно би посилило джерелознавчу базу
використання інтернет-ресурсів, навчальних посібників останнього десятиріччя (більшість з них є у вільному
доступі).

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

У нормативних документах Університету висвітлено питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО - у Стратегії
міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка
https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf
Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf . Відповідними договорами передбачено участь бакалаврів у програмах
мобільності (Еразмус +, Версальський університет, Франція) та міждержавних вузівських обмінах (Слупський
університет, Польща). У межах програми «Еразмус +» студентка ОП 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
ЛНУ імені Івана Франка Софія Крок протягом другого семестру 2017-2018 н.р.навчалась в Університеті імені
Я.А.Коменського (Univerzita Komenského v Bratislave) на факультеті культури і мистецтв (Словаччина, м.
Братислава) за системою «семестровий обмін». Під час спілкування з представником відділу міжнародних зв’язків
Краєвською О.А. було уточнено інформацію, доповнено, що інформація про конкурси розміщується на сторінці
міжнародного відділу. До 2020 р. спостерігається позитивна динаміка щодо академічної мобільності, але у зв’язку з
пандемією ця діяльність стала менш інтенсивною. Разом з тим, зазначаємо, що на сайті факультету
https://kultart.lnu.edu.ua/research/international-collaboration надано широку інформацію щодо міжнародної
діяльності (наприклад, інформація щодо конкурсу для викладачів на отримання стипендій на стажування в
Університеті Арістотеля в Салоніках (м. Салоніки, Греція, тощо) в рамках програми Erasmus+; ін.). Координатором
академічної мобільності на факультеті є завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Дубровний Т.М.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи організації навчання і викладання для реалізації ОП відповідають принципам студентоцентризму та
академічної свободи. Учасники освітнього процесу обізнані в питаннях цілей, змісту, ПРН, а також форм контролю
та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ОП. У здобувачів освіти і членів НПП є можливість брати
участь у міжнародних проєктах. Зафіксована позитивна співпраця кафедр, зі стейкхолдерами, роботодавцями і
здобувачами щодо змістовного наповнення та оновлення ОП. Позитивною практикою є забезпечення академічної
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свободи у виборі наукових керівників, напрямів і тем курсового дослідження, вибіркових дисциплін, музичного
репертуару. Спостерігається позитивна динаміка у реалізації оновлення змісту навчання та нормативних документів
(силабусів та робочих програм). Залучення стейкхолдерів до читання окремих тем в межах дисципліни «Теорія та
методика музичного виховання».

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

ЕГ зазначає, що робочі програми та силабуси потребують доопрацювання. Особливого оновлення потребує зміст
дисциплін, тезаурус і список рекомендованої літератури, пов’язані із теорією та методикою музичного виховання та
відповідною практикою. Використання застарілої літератури в РП та силабусах дисциплін потребує осучаснення.
Рекомендовано переглянути використання інтернет-джерел, що містять російський контент, щодо доцільності їх
використання. ЕГ рекомендує розробити/удосконалити нормативну базу ( в робочій програмі/ силабусі) ,
визначивши специфіку накопичувальної системи під час поточного контролю, критерії оцінювання ( відповідно до
кожного виду діяльності).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Рекомендації, надані ГЕР під час проходження попередньої експертизи, були частково втілені, зокрема
спостерігається позитивна динаміка у реалізації оновлення змісту навчання та нормативних документів (силабусів
та робочих програм). Недоліки, виявлені у контексті аналізу ОП за Критерієм 4, є несистемними. Критерій 4
«Навчання і викладання за освітньою програмою» має загальну відповідність рівню «В».

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.

Під час бесіди із здобувачами освіти було з’ясовано, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є
чіткими та зрозумілими. Інформування студентів щодо методів та форми оцінювання та форми контролю
відбувається на першому занятті викладачем навчальних дисциплін або в особистому кабінеті студента. Також дана
інформація оприлюднюється на сайті ЗВО в РП дисциплін та у силабусах. Фокус-групи (НПП, здобувачі вищої
освіти) визначили, що основними формами контрольних заходів є поточний та підсумковий контроль. Формами
підсумкового контролю є екзамени, заліки, атестація, що охоплює перевірку компетентностей здобувачів.
Оцінювання екзамену передбачається у межах 0-50 балів, заліку -100б. Спостерігається відсутність уніфікованої
системи оцінювання в різних дисциплінах, про що засвідчили здобувачі вищої освіти під час відеозвязку. Для
дотримання рекомендації ГЕР ширше інформувати здобувачів ОПП про їх право апеляції отриманих результатів
контрольних заходів та про відповідну процедуру в ЛНУ імені Івана Франка було введено в дію Положення про
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного університеті імені
Івана Франка https://bit.ly/2P5P4og (03.02.2021). Відповідно до нього було створено Склади апеляційних комісій
факультетського та загальноуніверситетського рівнів для апеляції результатів контрольних заходів на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти вищої освіти https://bit.ly/3alq0kC . Надана
процедура доведена до здобувачів освіти, про що вони підтвердили під час відповідної зустрічі. Активізовано
діяльність з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ОПП та НПП, всі курсові роботи на ОП
перевіряються на плагіат, про що повідомила Гарант ОП Жигаль З.М, в силабусах навчальних дисциплін
задекларовано, що «жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються». На запит ЕГ
ознайомитися з РП «Державний екзамен (основний музичний інструмент, диригування)», було представлено
силабус дисципліни. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Derzhavnyy-ekzamen-spetsinstrument-
dyryhuvannia.pdf Зазначено, що оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, розподіл балів між двома
блоками дисциплін не представлено. Разом з тим, здобувачі розуміють адекватно рівень своїх здобутків у
відповідності до оцінювання викладачів. Під час навчання в умовах карантину підсумковий семестровий контроль
здійснювався через комунікацію з викладачами по Viber, Zoom, з використанням платформи Moodle, ін. ЕГ
рекомендує усунути розбіжності у системі оцінювання знань та умінь студентів, що стосуються критеріїв оцінювання
здобувачів вищої освіти на індивідуальних заняттях виконавсько-практичної підготовки. Заздалегідь
оприлюднювати на сайті факультету / веб-сторінці кафедри інформацію про форми контрольних заходів та розклад
заліково-екзаменаційної сесії із зазначенням часу і місця проведення консультації до екзамену.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на сьогодні не затверджено.

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.

ЗВО розроблено і представлено на сайті нормативні документи, що регламентують проведення контрольних
заходів: «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» https://bit.ly/3gk0nUO , а також регламентуються наказами і розпорядженнями за умов пандемії та
карантинних обмежень. Під час індивідуальних бесід EГ зі здобувачами було з’ясовано, що інформацію про терміни,
форми контрольних заходів та критерії оцінювання вони отримують безпосередньо від викладачів, на сайті в
розкладі. На сайті ЗВО оприлюднений Розклад на другий семестр 2020-2021 н.р. https://bit.ly/3gkPORr ,
представлено розклад онлайн-консультацій на зимову сесію (он-лайн) https://bit.ly/3gmW2QH . Під час проведення
експертизи було з’ясовано, що в оприлюдненому на сайті ЗВО Розкладі на другий семестр 2020-2021 н.р.
(https://bit.ly/3gkPORr) відсутня інформація про проведення занять індивідуальних музичних дисциплін. ЗВО
швидко зреагував на виявлення ЕГ цього факту, розмістивши відповідний розклад занять
(https://kultart.lnu.edu.ua/rozklad-indyvidualnykh-zaniat ). ЕГ рекомендує в даний розклад додати не лише
викладачів, а і концертмейстерів. Інтерв’ювання фокус-групи (здобувачі вищої освіти) дало змогу з’ясувати ЕГ, що
студенти ознайомлені з процедурою оскарження результатів. Здобувачі вищої освіти повідомили ЕГ, що при
виникненні ситуації незгоди з результатами контрольних заходів, вони можуть звернутися із заявою до завідувача
кафедри. Питання апеляції відображено у нещодавно створених нормативних документах (2021) - Положення про
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного університеті імені
Івана Франка https://bit.ly/2P5P4og , Склади апеляційних комісій факультетського та загальноуніверситетського
рівнів для апеляції результатів контрольних заходів на першому (бакалаврському) та другому (магістерському)
рівнях вищої освіти вищої освіти https://bit.ly/3alq0kC .

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.

Засади політики дотримання академічної доброчесності регулюються Положенням про забезпечення академічної
доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка https://bit.ly/3tzCRqL , розроблений Кодекс академічної доброчесності
Львівського національного університету імені Івана Франка та Декларація про дотримання академічної
доброчесності працівником у ЛНУ імені Івана Франка та Декларація про дотримання академічної доброчесності
здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://bit.ly/3n06ajQ ). ЕГ в
процесі спілкуванні з різними фокус-групами виявила, що здобувачі ЗВО та викладачі ознайомлені із питаннями
академічної доброчесності. Усі курсові роботи проходять перевірку на антиплагіат. Силабуси навчальних дисциплін
містять правило, що «жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються». Серед студентів
проводиться роз’яснювальна робота щодо академічної доброчесності, у разі порушення можуть бути застосовані
заходи академічної відповідальності. Викладачі дотримуються правил академічної доброчесності, підписавши
відповідну декларацію (де у змісті є недопущення академічного плагіату, фальсифікації, списування, обману,
хабарництва, необ’єктивного оцінювання), що передбачає заходи академічної відповідальності НПП. Під час
відеоконференції здобувачі вищої освіти заперечували необ’єктивність оцінювання викладачами. Під час
спілкування з фокус-групами актуальним питанням була специфіка надання якісних освітніх послуг в умовах
дистанційного навчання та дотримання академічної доброчесності. Так, засвідчено, що всі заняття проводились у
повному обсязі з урахуванням специфіки дисципліни. Особливої уваги заслуговує питання роботи викладача,
концертмейстера і студента у межах дистанційного навчання з виконавських музичних дисциплін. Доцент В.
Чучман поділився формами і методами роботи, коли студент записує аудіо/відео файл виконання музичного твору
(в тому числі у супроводі концертмейстера), що дає можливість продемонструвати його для аналізу викладача.
Підключення під час заняття до онлайн зв’язку дозволяє конкретизувати методичні рекомендації і визначити
подальшу роботу над музичним твором. Викладачі зазначили важливість недопущення монтажу під час запису
музичного твору та відправлення таких робіт на доопрацювання. В ЛНУ розроблені всі необхідні нормативні
документи для запобігання корупції (у розділі «Документи» https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/fighting-corruption/ ). Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, до якої
можна повідомити про вчинення працівниками ЛНУ імені Івана Франка корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»: Іваночко І.Б. Явища корупції
представники фокус-групи заперечують.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У ЗВО чітко визначено політику і процедуру дотримання академічної доброчесності (Положення про забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Кодекс забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка), яких дотримуються
учасники освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Здійснюється перевірка інтелектуальної
продукції на плагіат. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання академічної доброчесності.

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

Потребує уточнення (уніфікації) процедура попереднього накопичення балів в РП (відповідно до форми заняття).
Рекомендуємо визначити, як оцінюються основні види занять, при підрахунку загальної суми можливо введення
коефіцієнту. Це дало би змогу уникнути розбіжності у системі оцінювання знань та умінь студентів в умовах
накопичувальної системи (особливо на індивідуальних заняттях виконавсько-практичної підготовки). ЕГ
рекомендує: інформацію про терміни, форми контрольних заходів та критерії оцінювання оприлюднювати
системно, наприклад, на веб-сторінці кафедри у вкладці «для студентів».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Здобувачі освіти в цілому проінформовані викладачами про терміни, форми контрольних заходів та критерії
оцінювання; але є певні розбіжності у системі оцінювання знань та умінь студентів, що стосуються критеріїв
оцінювання та принципу накопичувальної системи на індивідуальних заняттях виконавсько-практичної підготовки.
Серед здобувачів вищої освіти систематично проводяться заходи з популяризації принципів академічної
доброчесності. Недоліки, зазначені у загальному аналізі Критерію 5 є несуттєвими. Критерій 5 «Контрольні заходи,
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність» має загальну відповідність рівню «В».

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Відповідно до відомостей про самооцінювання, академічна та професійна кваліфікація НПП відповідають ОК за
базовою освітою, науковою спеціальністю, вченим званням та за науковими публікаціями. Забезпеченню якісного
освітнього процесу сприяє професорсько-викладацький склад кафедри музичного мистецтва сформований з 3
професорів, 7 доцентів, 4 старших викладачів, 2 Народних артистів України, 4 Заслужених артистів України, 1
Заслуженого діяча мистецтв України та 25 асистентів (з них 15 концертмейстерів). На веб-сторінці кафедри
музичного мистецтва на офіційному сайті ЗНО знаходяться профілі НПП
(https://kultart.lnu.edu.ua/department/muzychnoho-mystetstva ) , які включають загальну інформацію, та рубрики
«Курси», «Публікації», «Біографія», «Розклад». Це свідчить про інформативність профілів та доступність
відповідної інформації. ЕГ рекомендує зміцнювати кадровий склад кафедри музичного мистецтва викладачами з
науковими ступенями та вченими званнями

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

Конкурсний добір НПП на ОП базується здійснюється відповідно до Положення «Порядок проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету
імені Івана Франка» (2018), відповідно до якого створюють конкурсні комісії https://bit.ly/3gsMVhx Розроблені
рекомендації щодо порядку складання посадових інструкцій працівників Університету, Положення про професора
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(консультанта) Львівського національного університету імені Івана Франка, що дозволяють більш точно здійснювати
добір викладачів на посади https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/
Підведення підсумків професійної діяльності викладачів, що працюють на ОП відбувається за рейтинговою
системою за навчальний рік. В Університеті є Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників (2017) https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf , відповідно до якого створюються рейтинги кафедр і факультетів та інших
підрозділів Університету. Кількість балів включає оцінювання в розділі навчальної і навчально-методичної роботи,
науково-дослідної та інноваційної роботи,організаційної і виховної роботи. За результатами визначається загальний
рейтинговий бал та результативність роботи. Це сприяє виявленню проблемних питань у діяльності викладачів і
кафедр ЛНУ, підвищення якості освітнього процесу. Інформація щодо рейтингування викладачів враховується під
час їх участі в конкурсі на заміщення вакантних посад, атестації наукових працівників, прийняття рішення щодо
продовження (визначення терміну) трудових відносин. Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад НПП розміщений на сайті ЗВО https://cutt.ly/EyT4DSX , є прозорим та дозволяє забезпечити
необхідний рівень професіоналізму для успішної реалізації ОП.

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

Враховуючи рекомендацію ГЕР з подальшого удосконалення ОП активніше залучати до освітнього процесу
професіоналів-практиків, ЗВО активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП.
На засідання кафедри, конференціях, круглих столах, семінарах здійснюється обговорення певних складових
реалізації ОП, про що підтвердили присутні на зустрічі Н. Кузьменко (ЗОШ № 77 м. Львів), Л. Гулей (вчитель-
методист, Ліцей №81), О. Лазуркевич (Ліцей «Сихівський»), Л. Гурин (Завідувач відділу психологічного супроводу
соціальної адаптації та виховання молоді Навчально-методичного центру м. Львова.) Роботодавці систематично
беруть участь у засіданнях робочої групи ОП, із базовими ЗДО та ЗСО укладені угоди про співпрацю. Участь у
заходах «Кар’єрний workshop», «Майстерня кар’єри» , «Форум кар’єри», «Кар’єрний марафон» відбувається в
умовах карантинних обмежень https://cutt.ly/VyT6Vm7 Цьому також сприяє створений в Університеті Центр
маркетингу і розвитку, одним із напрямків діяльності кого є Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом. Тут у
співпраці з факультетами розробляється стратегія та проводяться заходи націлені на залучення роботодавців до
співпраці та підтримки проектів розвитку Університету; сприяє факультетам у формуванні баз практик студентів;
долучається до організації та проведення тренінгів, семінарів та екскурсій для студентів, які пов’язані з ефективним
працевлаштуванням та професійним розвитком.

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

ЕГ встановила, що ЗВО активно залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків – До читання окремих тем
навчальних занять залучалися Н. Кузьменко (ЗОШ № 77 м. Львів), Л. Гулей (вчитель-методист, Ліцей №81), О.
Лазуркевич (Ліцей «Сихівський»), які поділилися про свій досвід під час зустрічі. Обговоривши з представниками
цієї фокус-групи питання підготовки студентів на даній ОП, вчителями-практиками було висловлено думку щодо
важливості виконання музики в “живому” виконанні, що потребує більш якісного володіння музичним
інструментом. Також була наголошена важливість щодо формування світогляду сучасного студента, проаналізовано
специфіку навчання в сучасних умовах дистанційного навчання. ЕГ рекомендує продовжувати залучення
професіоналів-практиків, в тому числі музичних керівників ЗДО, вчителів музичного мистецтва, які викладають
інтегрований курс «Мистецтво» у закладах середньої освіти.

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

Експертна група з’ясувала, що основними формами професійного розвитку НПП, які забезпечують реалізацію ОП є
навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування за індивідуальною програмою тощо. НПП мають
можливість підвищити кваліфікацію та стажуватися у закордонних та вітчизняних установах.Відділ міжнародних
зв’язків Університету надає для викладачів Університету навчання і стажування з можливістю отримати стипендію
програми «Еразмус +».План підвищення кваліфікації розміщений на сайті https://lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/advanced-training/. Відповідно до нього в цьому семестрі на базі Львівської національної
музичної академії мають пройти підвищення кваліфікації завідувач кафедри Тайнель Е.З., асистенти Бондарець О.І.
та Скалозубов Г.С. На сайті для членів НПП представлено інформацію про стажування, зразки відповідних
документів - Скерування на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного (науково-педагогічного)
працівника (зразки заяви про скерування на підвищення кваліфікації (стажування), зразок Звіту про підвищення
кваліфікації (стажування), зразок Індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування)
https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/docs_training/. Проте, дане посилання неактивне. Викладачі
беруть участь у різних видах підвищення кваліфікації (стажування, очні курси, онлайн-курси, тренінги, навчання за
освітньою програмою тощо). ЕГ рекомендує: посилити академічну мобільність шляхом участі НПП у закордонних
стажуваннях (у тому числі дистанційно)
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Університеті впроваджуються різні види стимулювання розвитку викладацької майстерності, вивчається
траєкторія професійного розвитку викладачів, здійснювати моніторинг рівня науково-педагогічної діяльності. Для
удосконалення майстерності для викладачів Університету проводиться курс “Вдосконалення викладацької
майстерності”, який побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької
майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і
використання інформаційних технологій. Важливими для викладачів є питання курсу: Основні засади сучасної
системи вищої освіти; Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО; Професійні комунікації викладача:
психолого-педагогічні засади; Медіаграмотність та міжнародна комунікація. Для викладачів демонструються
тренінги за участі експертів НАЗЯВО; під менторством викладачів курсу відбувається оновлення робочої навчальної
програми навчальної дисципліни, розробка електронного курсу на платформи MOODLE та ін. Тривалість курсу 6
кредитів. Навчання на курсі підтверджується відповідними сертифікатами та є безкоштовними для викладачів
Університету. https://lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu Актуальним під час акредитаційної експертизи
була інформація про Конкурс на здобуття премії Університету «За використання інноваційних технологій в
навчальному процесі», в якому право мають брати всі викладачі ЛНУ імені Івана Франка. На конкурс можна
подавати навчальний курс, який викладався у зимовому семестрі 2020/2021 н. р. або у літньому семестрі 2020/2021
н. р. Термін подання онлайн-заявки – до 10 травня 2021 року. Передбачена грошова винагорода – від 50 до 300 євро.
u.ua/konkurs-na-zdobuttia-premii-universytetu-za-vykorystannia-innovatsiynykh-tekhnolohiy-v-natsesi/ В Університеті
здійснюється періодичне матеріальне заохочення за здобутки у сфері наукової роботи, запроваджено преміювання
викладачів за публікацію статей у базі даних SCOPUS , Web of Science. 30.09.2020 було впроваджено Положення про
преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки (Нова редакція)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf і високі здобутки заохочуються преміями. Про
дану процедуру повідомили Начальник планово-фінансового відділу – Сас С.П. та викладач Кайсін В.В. (премія 50%
посадового окладу) при зустрічі з фокус-групою. В Університеті існує система морального заохочення викладацької
майстерності, що регламентується відповідними нормативними документами, Положення про Відзнаку Львівського
національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), викладачі заохочуються за розв'язання творчих завдань подяками і
грамотами ректора, декана факультету.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Реалізацію ОП забезпечують досвідчені НПП, відповідно до нормативів. Проведення окремих практичних занять
здійснюють викладачі-практики. Активне залучення зовнішніх стейкхолдерів (вчителів-практиків, випускників) до
створення і перегляду ОП, проведення майстер-класів, тренінгів. Процедури конкурсного добору достатньо прозорі,
що дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму науково-педагогічних працівників для успішної
реалізації ОП. Викладачі беруть участь у різних видах підвищення кваліфікації (стажування, очні курси, онлайн-
курси, тренінги, навчання за освітньою програмою тощо). Рейтинг НПП має відповідне матеріальне та моральне
заохочення.

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

ЕГ рекомендує зміцнювати кадровий склад кафедри музичного мистецтва викладачами з науковими ступенями та
вченими званнями. ЕГ рекомендує розширювати коло сучасних вчителів-практиків і залучати їх до викладання
практичних занять. Долучати до відповідної роботи вчителів ЗСО, які проводяться уроки музичного мистецтва за
різними програмами – «Інтегрований курс «Мистецтво» і «Музичне мистецтво», музичних керівників ЗДО. ЕГ
рекомендує посилити академічну мобільність шляхом участі НПП у закордонних стажуваннях (в тому числі
дистанційно).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Критерій 6 «Людські ресурси» має загальну відповідність рівню «В». Недоліки, зазначені у загальному аналізі
Критерію 6 є несуттєвими.

Сторінка 18



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.

Під час огляду матеріально-технічної бази, експертною групою було підтверджено, що наявні фінансові та
матеріально-технічні ресурси є достатніми для реалізації ОП Середня освіта (Музичне мистецтво). Зокрема на
факультеті наявні актова зала, концертні та репетиційні зали, кабінети для індивідуальних занять, комп’ютерний
клас, хоровий клас тощо. Під час огляду матеріально-технічної бази, деканом факультету Р.О. Крохмальним було
наголошено на позитивній динаміці у модернізації та оновленні матеріально-технічної бази. Про це свідчить
забезпечення більшості аудиторій мультимедійними пристроями (екран, проектор), капітальний ремонт актової
зали факультету, наявність відпочинкової зони для здобувачів вищої освіти. Також на факультеті наявні сім
переносних проекторів. Кожна аудиторія для індивідуальних занять та актова зала обладнана музичним
інструментом: фортепіано або роялем. Наявні інші музичні інструменти: скрипки, бандури, баяни, трембіта, гітари,
акордеони, сопілки тощо. На зустрічі ЕГ зі здобувачами освіти вони висловлювали побажання осучаснити кабінети
для індивідуальних занять, замінити пюпітри на більш сучасні та зручні. Під час зустрічей зі здобувачами вищої
освіти, було зазначено, що фонд музичних інструментів потребує модернізації, яка за словами гаранта ОП триває.
Здобувачі освіти наголошували на потребі у систематичному настроюванні музичних інструментів (фортепіано),
відповідно до потреби, а не два рази на рік, що замало. В Університеті функціонує Наукова бібліотека Львівського
національного університету імені Івана Франка (https://lnulibrary.lviv.ua), в якій налічується понад 3 млн. книг.
Приміщення бібліотеки формують 25 читальних залів. В університеті функціонує електронний каталог. На
факультеті наявний кабінет музичної літератури, в якому присутня достатня кількість нотної та навчально-
методичної літератури (52 000 примірників). У свій час бібліотека була створена на базі музично-педагогічного
училища в приміщенні колишнього монастиря (з 1947 р). Частина літератури - нотні видання датуються початком
XX століття, в чому її унікальність (видання Австро-Угорщини, Санкт-Петербургу тощо.). Література класифікована
по напрямках - інструментальна музика (для різних інструментів), для хору, голосу, методична література. Є стенд із
новими поповненнями навчально-методичною літературою, розробленою викладачами кафедри музичного
мистецтва (хрестоматії, підручники тощо). На факультеті функціонує буфет, в університеті наявні 14 їдалень. Також
для здобувачів вищої освіти обладнаний студентський простір для відпочинку на факультеті. Є точки доступу з
безкоштовною мережею WiFi. У ЗВО функціонує спортивний комплекс, який знаходиться у вільному користуванні
для здобувачів ОП Середня освіта (Музичне мистецтво), в якому є спортивні зали, функціонує басейн. У ЛНУ є 8
гуртожитків у вільному користуванні здобувачів вищої освіти з інших міст. У гуртожитках наявні зручні кімнати,
ванні кімнати, кухні, кімнати відпочинку, спортивні зали.

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.

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) мають вільний та
безоплатний доступ до всієї інфраструктури університету. Це питання регламентується правилами внутрішнього
розпорядку ЛНУ ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) та було
підтверджено під час зустрічей експертної групи із викладачами та студентами освітньої програми.

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.

Освітнє середовище ЛНУ імені Івана Франка є безпечним для життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу. В
університеті наявний відділ охорони праці (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/). Студенти
проходять інструктажі з основ безпеки життєдіяльності. У головному корпусі функціонує медичний пункт, у
кожному структурному підрозділі знаходиться аптечка для надання першої домедичної допомоги. ЗВО обладнаний
евакуаційними планами та інноваційною системою пожежної сигналізації. В умовах пандемії університет
дотримується усіх протиепідеміологічних заходів, зокрема на даний момент університет працює дистанційно та
триває вакцинація. В університеті функціонує психологічна служба (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/). Представник психологічної служби Полішук Оксана Ігорівна під час
зустрічей з ЕГ зазначила, що факти звернення від здобувачів факультету культури і мистецтв до психологічної
служби були (без конкретизації прізвищ). ЗВО задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти у повному
обсязі. Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами освітнього процесу. Для здобувачів систематично
проводяться опитування щодо якості освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво»
(https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zovnish.-Serednia-osvita-Muzychne-mystetstvo.pdf).
Функціонують органи студентського самоврядування, а саме Студентський уряд (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf). Також в університеті активно працює
Студентський профком. Також у структурі університету наявний окремий підрозділ - Студентський відділ
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(https://studviddil.lnu.edu.ua/. Представники ОСС під час зустрічей з ЕГ розповіли про ефективну взаємодію з
адміністрацією ЗВО, яка охоче реагує на ініціативи та пропозиції з боку здобувачів вищої освіти.

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

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка надається у повній мірі здобувачам
вищої освіти зі сторони менеджменту ЗВО (ректорат, деканат, завідувач кафедри) та науково-педагогічних
працівників. Уся інформація, що стосується освітнього процесу розміщена на сторінці факультету, а основні
нормативно-правові документи розміщені на офіційному сайті ЛНУ імені Івана Франка, що надає студентам
ефективну інформаційну підтримку. Органи студентського самоврядування університету представляють ЗВО у всіх
соціальних мережах, зокрема у Instagram (https://instagram.com/profkom_lnu?igshid=rjtxgb5917lu)
(https://instagram.com/su_lnu?igshid=6rvezk53jaus), FaceBook (https://m.facebook.com/pposlnu)
(https://m.facebook.com/su.lnu.edu.ua), Telegram (https://t.me/profkom_lnu) (https://t.me/su_lnu). Також у
соціальних мережах наявні офіційна сторінка ЗВО та сторінки інших підрозділів. Голова профкому студентів
Спересенко Микола під час зустрічі з експертною групою розповідав про соціальну підтримку здобувачам вищої
освіти, яка реалізовується у соціальних стипендіях та пільгах на проживання у гуртожитку. Також студенти мають
можливість користуватися спортивно-оздоровчим табором “Карпати”. Консультативна та психологічна підтримка
здобувачам вищої освіти надається Психологічною службою ЛНУ (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-
university-units/psychological-service/). На факультеті започаткована «скринька довіри»
(https://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-skryn-ku-fakul-tetu).

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

ЛНУ ім. І. Франка забезпечує достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами, що регламентується Статутом університету (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf).
Також в ЗВО затверджений Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). В університеті діє
Ресурсний центр з інклюзивної освіти (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/), діяльність якого спрямована
н а формування інклюзивної компетентності у майбутніх вчителів. На офіційному сайті ЛНУ розміщена чітка та
основна інформація для осіб з особливими потребами (https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-
invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Окрім того ЗВО забезпечений технічно-
архітектурними рішеннями, які надають широкі можливості для навчання здобувачів з інклюзивними потребами,
зокрема це пандуси у головному корпусі, а також наявність гусенично-сходового підйомника, використання якого,
за потреби, можливе на факультеті культури і мистецтв. Також для студентів з особливими освітніми потребами в
університеті наявна практика пільгового проживання у гуртожитках (https://studviddil.lnu.edu.ua/pil-hove-
prozhyvannia-v-hurtozhytku/), а також такі студенти отримують соціальну стипендію
(https://studviddil.lnu.edu.ua/sotsial-ni-stypendii/).

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.

Політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються Статутом Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та Правилами
внутрішнього розпорядку (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). В університеті існує
посада Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції (https://lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/fighting-corruption/). Під час зустрічей із здобувачами вищої освіти було зазначено, що
випадків пов’язаних з корупцією, дискримінацією чи сексуальними домаганнями не було. Під час інтерв’ювання
експертною групою було визначено, що здобувачі обізнані з процедурою на випадок таких ситуацій та з
відповідними нормативно-правовими актами, які врегульовують їх. На пропозицію ЕГ створити «скриньку довіри»,
на факультеті була створена така протягом перебування ЕГ, про що повідомлено в чаті фінальної відео зустрічі та на
сайті https://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-skryn-ku-fakul-tetu . Голова профбюро факультету - Ігор Сидір зазначив, що
«Скринька факультету – це голос студентів які хочуть змін і покращень у навчанні та на факультеті. Кожен студент
має право написати на листку своє побажання чи оскаржити дії на факультеті. Це допоможе виправити помилки,
які студентам не подобаються. У студента(ки) є право не підписувати чи підписувати свій листок (за бажанням), усі
листи зі скриньки розглядають голови профбюро та студентська рада факультету і, звичайно ж, декан факультету
культури і мистецтв. Усі листи зберігаються у голови профбюро факультету» Таким чином, «скринька довіри»
забезпечує здобувачам вищої освіти право анонімності у випадках конфліктних ситуацій. Також в університеті діє
гаряча лінія та наявна електронна скринька, для повідомлення випадків пов’язаних з корупцією
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/).
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси наявні у достатньому обсязі для реалізації ОП. В ЗВО наявна велика
наукова бібліотека, в якій функціонує електронний каталог. На факультеті функціонує кабінет музичної літератури
у якості музичної бібліотеки із унікальними нотними виданнями початку XX століття. Для студентів з інших міст
наявні комфортні гуртожитки. Освітнє середовище безпечне для життя і здоров’я здобувачів, яке задовольняє їхні
потреби Створено достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. У ЗВО
розроблені нормативно-правові документи щодо вирішення конфліктних ситуацій, вони розміщені на офіційному
сайті ЗВО.

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

Експертна група рекомендує здійснити осучаснення аудиторій для індивідуальних занять, здійснити придбання
додаткового музичного обладнання (сучасних зручних пюпітрів). Також здійснювати систематичне настроювання
музичних інструментів (відповідно до потреби).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зазначений у контексті критерію 7 недолік є несуттєвим. Під час огляду матеріально-технічної бази, була помітною
позитивна динаміка у модернізації та оновленні матеріально-технічної бази, зокрема забезпечення більшості
аудиторій мультимедійними пристроями (екран, проектор), капітальний ремонт актової зали факультету, наявність
відпочинкової зони для здобувачів вищої освіти. Тому критерій 7, на думку експертної групи, має рівень
відповідності B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми регламентується
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf).
Також в університеті наявні Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та
закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Керівник центру забезпечення якості освіти Іваночко Ірина
Богданівна під час зустрічей з експертною групою констатувала факт, що процес перегляду освітньої програми
здійснюється щорічно або за необхідності. Процес моніторингу здійснюється за допомогою анкетувань здобувачів
вищої освіти (https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zovnish.-Serednia-osvita-Muzychne-
mystetstvo.pdf) та з урахуванням пропозицій та зауважень від стейкхолдерів. На сайті факультету відсутня ОП
Середня освіта (Музичне мистецтво) за 2018 рік. Посилання на ОП 2019 року неактивне. Цей факт означає, що
перегляд освітньої програми не був систематичним. Разом з тим, зауваження ГЕР щодо перегляду ОП в основному
усунуті.

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.

Здобувачі вищої освіти мають вільний доступ до усіх нормативно-правових документів, що стосуються організації
освітнього процесу, системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, процесу періодичного перегляду
освітніх програм в тому числі. Відповідно до рекомендації ГЕР в склад робочої групи розробників ОП було включено
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здобувачів освіти ОР Бакалавр гр. КМО 41 Костур Н.Я. та здобувача ОР Магістр гр. КМОМ 11з Савосік К. О. Думка
здобувачів вищої освіти враховується при перегляді освітньої програми, що було зазначено під час зустрічей
експертною групою. Зокрема, з ініціативи здобувачів вищої освіти до циклу вибіркових ОК введено «Історію
хореографічного мистецтва» та «Основи композиції». В університеті систематично проводяться опитування щодо
якості освітнього процесу, результати якого розміщують на офіційному сайті (https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Zovnish.-Serednia-osvita-Muzychne-mystetstvo.pdf). Між органами студентського
самоврядування та адміністрацією ЗВО налагоджена ефективна співпраця. Адміністрація позитивно реагує на
ініціативи ОСС. Представники ОСС є членами Вченої ради університету та факультету, що дозволяє їм також
долучатися до процедури забезпечення якості.

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

Співпраця ЗВО та роботодавців відбувається на постійній основі. Відповідно до рекомендацій ГЕР з попередньої
акредитації до складу робочої групи освітньої програми було включено роботодавців: вчителя-методиста вищої
категорії ЗОШ № 77 м. Львова Кузьменко Н.Я. Також роботодавці беруть участь у засіданнях кафедри та вносять
свої пропозиції та зауваження щодо освітньої програми. Наприклад, з ініціативи Гурин Л.М було збільшено
кількість кредитів для проходження педагогічної практики здобувачами. Комунікація роботодавців зі здобувачами
вищої освіти відбувається не лише під час проходження педагогічної практики. Також роботодавці проводять лекції,
тренінги, семінари та круглі столи для здобувачів вищої освіти. Так, цього року Кузьменко Н. Я. провела онлайн
лекції для здобувачів з теорії та методики викладання музичного виховання.

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

Випускники освітньої програми під час зустрічі з експертною групою зазначили, що інформацію щодо свого
кар’єрного шляху надавали у процесі неформального спілкування. Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з
бізнесом спільно з Центром моніторингу проводить анкетування випускників
(https://docs.google.com/forms/d/1ViQc2NXUZ8dOLGe7zdnbdPlifymiGB6YAAesn6u8NUY/closedform). У Львівському
національному університеті імені Івана Франка функціонує Асоціація випускників (https://alumni.lviv.university/),
яка повноцінно долучається до діяльності ЗВО. Випускники під час зустрічі підтвердили, що в університеті
проходять щорічні зустрічі випускників, на яких обговорюють зміни у професійному зростанні.

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті регламентується Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). У відомостях про самооцінювання
прописано основні недоліки, які були виявлені під час реалізації освітньої програми, обговорені на засіданнях
кафедри. Також зазначено зміни, які були внесені до ОП, зважаючи на виявлені недоліки. Для прикладу, з огляду на
зауваження здобувачів вищої освіти було зменшено кількість кредитів з предмету “Диригування”. Під час зустрічей
із керівником центру забезпечення якості освіти Іваночко Ірина Богданівна, було зазначено, що у ЗВО існує
можливість позачергового перегляду ОП за нагальної необхідності. Зазначені вище факти свідчать про вчасне
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі.

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

Попередня акредитація ОП у 2020 р. (Справа № 0468/АС-20) за рішенням НА отримала умовну (відкладену)
акредитацію (Протокол № 14 (31) від 23.07.2020 р.) Впродовж року зауваження були в основному усунуті,
рекомендації ГЕР та ЕГ були виконані або перебувають на етапі виконання. Після аналізу документів попередньої
акредитаційної справи та зустрічей з фокус-групами, експертна група може засвідчити позитивну динаміку та зміни
у процесі реалізації ОП. Так, зокрема до складу робочої групи ОП було включено здобувачів вищої освіти та
представників роботодавців, на сайті розміщено проєкт ОП на 2021 рік, перегляд та моніторинг ОП набуває
систематичного характеру, інформація щодо освітнього процесу розміщується на сайті факультету в одній вкладці,
роботодавці активніше долучаються до освітнього процесу. Також змінено перелік дисциплін в навчальному та
робочому планах (відповідно до зауважень), переглянуто загальні та фахові компетентності освітньої програми. До
ОК додано дисципліну дослідницького спрямування «Основи педагогічних досліджень». Структурно-логічну схему
ОП зроблено наочною, викладання курсу «Педагогіка» перенесено у другий семестр першого курсу, дисципліну
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«Музична педагогіка» перенесено для вивчення у перший семестр третього курсу. Блок вибіркових дисциплін
упорядковано, кожна дисципліна має альтернативу. ОП та навчальний план 2020-2021н.р. передбачає практичну
підготовку здобувачів у кількості 30 кредитів (замість 9 кредитів). Однак, серед рекомендацій попередньої
акредитації залишається актуальною пропозиція - відгуки стейкхолдерів щодо проєкту ОП розміщувати на сайті.
Також потребує продовження оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог методичних
дисциплін, осучаснення рекомендованої літератури. Потребують усунення технічні невідповідності в ОП.

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

Експертна група може констатувати, що процедура якості вищої освіти є чіткою та зрозумілою для всіх учасників
освітнього процесу, що підтверджується відомостями про самооцінювання та зустрічами з фокус-групами. Учасники
та стейкхолдери освітнього процесу розуміють цінність культури якості вищої освіти та долучаються до процедур її
забезпечення. Зокрема здобувачі вищої освіти та роботодавці входять у робочі групи розробників ОП, представники
студентського самоврядування входять у склад вчених рад факультету та університету, відбувається активна
взаємодія студентського самоврядування із центром забезпечення якості освіти, роботодавці активно долучаюється
до освітнього процесу. Окрім того, на думку експертної групи, позитивний вплив на формування культури якості
має опитування щодо якості освітньої програми, результати якого опубліковані на офіційному сайті факультету
(https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zovnish.-Serednia-osvita-Muzychne-mystetstvo.pdf)..були
обговорені на засіданнях кафедри. Менеджмент ЗВО готовий ефективно реагувати на виклики часу, зауваження та
пропозиції з метою вдосконалення освітнього середовища, що було підтверджено швидким реагуванням на
пропозиції експертної групи.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО визначені чіткі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми. Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами у процедурах забезпечення якості вищої освіти.
Співпраця роботодавців із ЗВО є реальною та постійною. Після попередньої акредитації і роботодавці, і здобувачі
вищої освіти були включені у робочу групу освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво). У ЗВО наявна
практика збирання інформації щодо кар’єрної траєкторії випускників. Ефективність роботи системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти ЗВО проявляється у вчасному реагуванні на виявлені недоліки у освітній програмі.
Процедури зовнішнього забезпечення якості освіти враховуються при перегляді ОП, про що свідчать позитивні
зміни у процесі реалізації ОП. Цінність культури якості вищої освіти усвідомлюється усіма учасниками освітнього
процесу.

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

Перегляд ОП не був систематичним, що підтверджується відсутністю ОП 2018 року, та не активним посиланням на
ОП 2019 року. Також потребує продовження оновлення змісту навчальних дисциплін відповідно до сучасних вимог
методичних дисциплін, осучаснення рекомендованої літератури. Потребують усунення технічні невідповідності в
ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Процес перегляду освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво) набуває систематичного характеру, про
що свідчить наявність проєкту ОП на 2021 рік на офіційному сайті ЗВО. Позитивним на думку експертної групи, є
факт врахування зауважень ГЕР щодо публічного перегляду ОП. Зважаючи на позитивну динаміку та зміни у
реалізації ОП та несуттєві недоліки у контексті критерію, вважаємо, що критерій 8 має рівень відповідності В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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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.

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються нормативно-правовими актами, які
розміщені на офіційному сайті ЗВО у вкладці “Про університет” - “Документи університету”
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/), що означає вільний їх доступ та прозорість. Усі
документи згруповані у відповідні категорії, що робить їх легкодоступними. Ці нормативно-правові документи є
чіткими та зрозумілими та ефективно застосовуються в межах реалізації освітньої програми Середня освіта
(Музичне мистецтво) усіма учасниками освітнього процесу. Зокрема експертна група може констатувати факт
обізнаності здобувачів вищої освіти та студентського самоврядування у основних документах університету, що було
виявлено під час зустрічей.

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.

Відповідно до рекомендацій ГЕР проєкт освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво) на 2021 рік
заздалегідь розміщений на офіційному сайті факультету культури і мистецтв https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Proekt-OP-114-Serednia-osv.-Muz-myst-20218260.pdf. Перегляд ОП здійснюється щорічно, а
затвердження ОП відбувається до початку нового навчального року. Наявність на даний момент у відкритому
доступі проєкту ОП на 2021 рік дозволяє констатувати факт, що заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до
затвердження оприлюднює ОП на офіційному сайті. Стейкхолдери мають можливість вносити свої пропозиції та
зауваження, використовуючи електронну скриньку або номер телефону, вказаний на сайті
(https://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests), чітких дат щодо надання зауважень та пропозицій на сайті не
визначено. На сайті відсутні результати публічного обговорення проєктів освітньої програми за минулі роки. Проте
стейкхолдери здебільшого вносять свої пропозиції під час засідань кафедри музичного мистецтва, що було
зазначено у витягах з протоколів, також здобувачами і представниками закладів загальної середньої освіти під часу
зустрічей з експертною групою.

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.

Відповідно до рекомендацій ГЕР затверджена на 2020-2021 навчальний рік освітня програма Середня освіта
(Музичне мистецтво) розміщена на сайті факультету https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/OP-114-
Serednia-osv.-Muz-myst8262.pdf у вільному доступі та повною мірою. Освітня програма включає основні
компоненти, а саме загальну інформацію, мету, цілі, основні характеристики, програмні компетентності, результати
навчання, перелік компонентів та матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої
програми. Також на сайті розміщені навчальні програми та силабуси дисциплін
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-music-art-education. Уся інформація розміщена одним
блоком на сайті факультету у вкладці “Навчання” - “Бакалавр”. Обсяг інформації про освітню програму достатній
для інформування відповідних сторін. Разом з тим, потребує удосконалення навігація по сайту та інформаційним
сервісам для викладачів та студентів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими та
наявними у відкритому доступі. Усі учасники освітнього процесу дотримуються нормативно-правових документів,
що регулюють навчальний процес та реалізацію освітнього процесу. Відповідно до рекомендацій ГЕР проєкт
освітньої програми на 2021-2022 навчальний рік розміщений на сайті факультету. Стейкхолдери мають можливість
вносити свої пропозиції та зауваження на електронну скриньку або за номером телефону, що вказано на сайті.
Інформація про освітню програму наявна у відкритому доступі та повному обсязі на офіційному сайті факультету.

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

Експертна група рекомендує визначити терміни для надання пропозицій та зауважень стейкхолдерів щодо проєкту
ОП, розміщувати результати публічного обговорення на офіційному сайті ЗВО. Залишається актуальною
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рекомендація, що реалізована не повністю, щодо удосконалення навігації по сайту та інформаційним сервісам для
викладачів та студентів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

На думку експертної групи, зазначені недоліки є несуттєвими, адже можливість публічного обговорення освітньої
програми наявна, а також під час зустрічей зі стейкхолдерами були зазначені конкретні пропозиції, які були
враховані при формуванні ОП. Тому вважаємо, що критерій 9 має рівень відповідності 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.

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
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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.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
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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

Кондратенко Ганна Григорівна

Члени експертної групи

Єгорова Інга Вячеславівна

Генсерук Юлія Вікторівна

Сторінка 27


