
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 17554 Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

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 17554

Назва ОП Менеджмент соціокультурної діяльності

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Афенченко Геннадій Владленович, Баула Діана Марія Андріївна,
Копієвська Ольга Рафаілівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.04.2021 р. – 21.04.2021 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/2021/04/2020-17554-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2020-17554-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

Представлена ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня розроблена на
кафедрі філософії мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ), де й реалізується.
Подана інформація про освітню програму загалом є правдивою, що було підтверджено протягом онлайн зустрічей
експертів з фокус-групами. У ЛНУ розроблено нормативні базу, якої достатню для реалізації ОП 028 та її
процедурного оновлення, умови, етапи і правила є чіткими й зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу.
Реалізація ОП 028, її трансформація відбувається у тісних партнерських відносинах з різними групами
стейкхолдерів. Така співпраця здійснюється під час участі у загальноуніверситетських акціях в межах
функціонування “Школи лідерства. Управління університетом 2020”, “Форуму кар'єри”, учасниками яких є
здобувачі вищої освіти ОП 028, професорсько-викладацький склад, які забезпечують ОП 028, роботодавці тощо.
Представлена матеріально-технічна база ЛНУ дозволяє якісно реалізовувати ОП 028, впроваджуючи інноваційні
методи і форми навчання. ОП 028 відповідає галузевому і регіональному контекстам та ринку праці, що знайшло
відображення у Стратегіях розвитку регіону, Львівської області, м. Львів. Зазначені ЕГ слабкі сторони та недоліки є
несуттєвими для реалізації ОП і такими, що не впливають на загальне враження і відповідність визначеними ЕГ
оціночним рівням.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Визначені цілі ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” відповідають місії і стратегії ЛНУ. ОП 028
відповідає галузевому та регіональному контекстам, кореспондують із Стратегією розвитку Львівської області. У
ЛНУ функціонує Відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом, що дозволяє ефективно враховувати тенденції
ринку праці та кар'єрні перспективи здобувачів вищої освіти. 2. Зміст ОП 028 відповідає предметній області, складає
логічну взаємопов’язану систему. У ЛНУ створено доступні умови для визначення індивідуальної освітньої
траєкторії, впроваджуються методики з набуття soft skills ( діє “Школа лідерства. Управління університетом 2020”,
“Форуму кар'єри”). 3. Правила прийому містять необхідну інформацію, яка потрібна для вступу на ОП 028. У ЛНУ
розроблені Положення для визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті. 4.
Матеріально-технічна база дозволяє якісно реалізовувати ОП 028, впроваджуючи мультимедійні, інтерактивні
методи і форми навчання. У ЛНУ розроблена чітка система опитування здобувачів щодо сприйняття ОК та процесу
якості навчання. Здобувачі вищої освіти залучені до освоєння інтерактивних методик, зокрема дистанційної освіти в
системі Moodle ZOOM, MS Teams, Skype. Міжнародна діяльність є реальною політикою закладу, зміст освіти
збагачується завдяки реалізації стратегії інтернаціоналізації та активним діям персоналу відповідних підрозділів.
НПП кафедри приймають активну участь у публічних науково-практичних заходах, науково-практичних
конференціях в Україні та закордоном, імплементують дослідницький контент в викладання ОК; 5. Процедури
проведення контрольних заходів прозорі і зрозумілі. Політика, стандарти щодо академічної доброчесності,
впроваджуються у освітній процес всіма учасниками. У ЗВО стало і послідовно формують культуру поведінки,
спрямовану на забезпечення якості освітніх послуг. 6. ОП 028 забезпечена високими якісними показниками
(наукового ступеня, звання) викладацького складу. Процедура конкурсного добору прозора й зрозуміла, враховує
професіоналізм викладачів. Система професійного розвитку відповідає потребам та інтересам викладачів, а також
впливає на підвищення якості освіти, відзначається матеріальним та моральним заохоченнями. 7. У ЛНУ високий
матеріально-технічний рівень забезпечення ОП 028, наявні мультимедійні лабораторії; новітній джерельний фонд,
який систематично оновлюється. Керівництво ЗВО сприяє усуненню різного роду випадків пов’язаних із
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією; 8. У ЛНУ розроблено внутрішні нормативи та правила
забезпечення якості освіти, налагоджено взаємодію підрозділів, причетних до забезпечення ефективності освітньої
діяльності; запроваджено практику опитування здобувачів, результати яких враховують під час коригування ОП;
здійснюється активний пошук оптимальної внутрішньої інфраструктури забезпечення культури якості. 9. ОП 028
своєчасно оприлюднюється, з дотриманням процедурних вимог, є прозорою та публічною.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Назва кафедри філософія мистецтв, на якій реалізується ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” на
думку ЕГ не відображає галузевий контекст ОП 028. Представлені договори співпраці із ЗВО не є чинними
(частково), рекомендовано оновити договори або заключити цільові договори із кафедрами які забезпечують ОП
028. 2. Характеризується певною тотожністю зміст вибіркових ОК (Практикум з корпоративної культури або
Корпоративна етика; PR-технології в соціокультурній діяльності або Робота з громадськістю в соціокультурній
діяльності; Основи теорії та історії театру і кіно або Історія театрального та кіномистецтва), рекомендовано
переглянути зміст ОК вибіркового блоку. Зазначені у відомостях про самооцінюванн ОП (Табл. 3.) методи навчання
для всіх ОК характеризуються одноманітністю у їх визначенні, а саме «Словесні, наочні, практичні, самостійна
робота» https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3684/view, рекомендовано більш диференційовано підходити до
визначення методів навчання з урахуванням компетентнісного підходу та ПРН. 3. Виявлена некоректна інформація
у поданих відомостях про самооцінювання на Правила прийому до ЛНУ у 2017 р.
https://admission2017.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2017), рекомендовано при складання відомостей про
самооцінювання надавати посилання на чинні Правила прийому. 4. Зазначені у матриці форм відомостей про
самооцінювання табл. 3 є формальними і неінформативними, значно відрізняються від тих, які зазначені у
силабусах ОК, рекомендовано провести на кафедрі науково-методичний семінар за темою застосування традиційних
та новітніх форм і методів навчання, джерельного забезпечення. У силабусах відсутня інформація, на які
компетентності та програмні результати навчання спрямована ця ОК, вказані уніфіковані методи навчання які, не
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враховують особливості конкретного ОК та не забезпечують ефективне поєднання навчання і дослідницької
діяльності, ін. Рекомендуємо привести силабуси ОК у відповідність до нормативних вимог та «Методичних
рекомендацій порядку розробки силабусу навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка». 5. Процедура проходження
практик та зміст практичних навичок здобувачів потребує удосконалення. Рекомендуємо скорегувати графік
проходження практик під події та періоди ділової активності компаній і організацій (місць практик), приділити
увагу навичкам прикладної соціокультурної діяльності здобувачів, покращити організаційні засади моніторингу
пропозицій роботодавців і представників баз практик. 6. Удосконалити співпрацю з роботодавцями, удосконалити
систему опитування, рекомендовано розглянути питання про створення ради роботодавців, проводити студентські
фокус-групи здобувачів в процесі щорічного перегляду ОП 028. 7. Обмежений онлайн-доступ до результатів
анкетування та процедури аналізу впровадження рекомендацій зовнішніх стейкхолдерів, рекомендовано
удосконалити доступність до зазначених результатів та інформації.

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.

Сформульовані цілі освітньої програми 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” чітко сформульовані та
відповідають місії і стратегії, які визначені у Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі ЛНУ).
“Місія університету полягає у визначенні і реалізації освітніх та наукових стандартів; генерації змін, які потребує
регіон, країна та світ; формуванні особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; розвитку
культурно-мистецького середовища для гармонійного становлення духовного світу молоді через виховання почуття
національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті”. Стратегічні цілі Університету полягають: у
забезпеченні високої якості навчального процесу; посиленні ролі Університету в суспільстві та розвиток
студентського самоврядування і громадського контролю; поглибленні інтеграції Університету у світовий освітній та
науковий простір; створенні сучасної соціальної, інформаційно комунікаційної та освітньо-наукової
інфраструктури” https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf. Цілями навчання ОП є:
навчити студентів використовувати соціальний, культурний, економічний та інформаційний потенціал
соціокультурних інституцій, знання з культурних та креативних індустрій, застосовувати навички організації
виробництва та використання соціокультурних ресурсів, продуктів і послуг. Особливістю ОП є її комплексність,
поєднання освітньої та практичної складових, орієнтованість на кадрове забезпечення сфери соціокультурної
діяльності, що дасть можливість ефективно реагувати на запити роботодавців, зокрема Західних регіонів України.
Збалансоване забезпечення навчального процесу викладачами різних спеціальностей: історичних, філософських,
економічних, філологічних та мистецтвознавства, дає можливість здійснювати комплексну підготовку
конкурентного випускника. Програма передбачає навчання на основі компетентнісного, студентоцентрованого,
практико-орієнтованого підходів. Варто зазначити, що зустрічі з учасниками освітнього процесу підтвердили факт
розуміння визначених цілей ОП, їх відповідність місії і стратегії.

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

Під час зустрічі з роботодавцями, серед яких були представники соціокультурних інституцій (приватної, державної
форм власності): Мисик Микола Миколайович – директор ТзОВ «Агенція Персона Грата»; Домарадзька Олеся –
директор арт-галереї «Зелена канапа»; Голяк Леся – директор телевізійного центру «Кадрики»; Ігнатенко Діана –
заступник директора Міського палацу культури імені Гната Хоткевича; Луковська Ольга – заступник генерального
директора Львівського палацу мистецтв. Під час зустрічі з фокус групою було підтверджено факт участі роботодавців
в оновленні ОП 028. Зокрема Мисиком М.М. була надана пропозиція про зміну термінів виробничої практики. За
ініціативи працедавців (протокол засідання кафедри № 5 від 3 грудня 2020 р. https://office.naqa.gov.ua/8ec54e6d-
4db2-4fb3-9f0d-e0debd258d02, гарантом ОП 028 порушено клопотання щодо впровадження педагогічної практики
(пропозиція на розгляді ЗВО, що було підтверджено на в.о. декана факультету культури і мистецтв доц.
Крохмальним Романом Олексійовичем під час зустрічей з фокус групами). Під час інтерв’ювання з роботодавцями
директором івент-агенції “Persona grata” М. Мисиком було наголошено на необхідності зміни часової траєкторії
практики, що на думку М.Мисика покращить якість практичної підготовки. У ЛНУ проводяться опитування
здобувачів вищої освіти, аналіз яких дозволяє виокремити можливі зміни у ОП. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2021/03/Zovnish.-Menedzhment-sotsiokulturnoi-diialnosti.pdf. ЕГ рекомендовано розробити систему
опитування для роботодавців, що дозволить систематизувати пропозиції щодо оновлення ОП 028.

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

Цілі ОП 028 та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності.
Гарант ОП повідомив про постійний моніторинг подібних ОП 028 у ЗВО України. За результатами моніторингу до
ОП 028 було введено таки ОК: «Експертно-оціночна діяльність» (ЛНАМ); «Організація конгресового і ділового
туризму» (НАКККіМ); «Цінності в системі культури» (КНУКіМ); «Конфліктологія», «Економіка культури», «Історія
образотворчого мистецтва» (ХДАК). У ЛНУ функціонує Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом
https://work.lnu.edu.ua/studentam_vypusknykam/ діяльність якого спрямована на вивчення ринку праці.
Започатковано щорічний “Форуму кар'єри”, де студенти знайомляться із успішними компаніями-роботодавцями.
https://work.lnu.edu.ua/project/forum-kar-iery/, https://www.facebook.com/events/191271115713281/. Цілі освітньої
програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням регіонального контексту і враховує
пріоритети які визначені Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 р.
https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf. Регіональний контекст відображено в ОК
“Регіональне краєзнавство”, “Прикладне культурознавство”, “Народна культура українців”. Кафедра має
налагоджену співпрацю із регіональними галузевими установами, що підтверджено укладеними договорами про
співпрацю: 2020 рік: https://drive.google.com/file/d/1-Tom7M7CSN8jdtxYVovRZat1vyW-HpIV/view; 2021 рік:
https://drive.google.com/file/d/12RUpM1YhClaQWU4pHOnDlFJY0uR_GSJb/view. Представлена ОП цілком відповідає
галузевому контексту, що підтвердженою відповідністю галузевому стандарту, рецензіями від працедавців:
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Retsenzii-2017.pdf, https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Retsenzii-2020-1.pdf. При цьому ЕГ зазначило на факті правової не чинності представлених
договорів співпраці із ЗВО. Так, Угода з Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка
2016 р. (зміна у 2017 р. юридичної назви ЗВО Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка) https://office.naqa.gov.ua/d85e5f35-e6c3-4d52-a2a6-db16aafb10f5; Угода з Міланським
університетом (2006-2013 рр. на наступний термін 5 років) https://office.naqa.gov.ua/b865c561-595b-4d4e-83be-
82924a4b4d7a; Угода з Поморською академією у Слупську (Польща) 2015 р. https://office.naqa.gov.ua/82df5a2c-c992-
45a1-9e35-831180268de2. ЕГ рекомендовано оновити договори співпраці із вітчизняними і зарубіжними ЗВО;
заключити цільові договори з кафедрами які забезпечують ОП 028. Така співпраця посилить галузевий контекст
представленої ОП, дослідження тенденцій ринку освітніх послуг для ОП 028 “Менеджмент соціокультурної
діяльності”. ЕГ було рекомендовано звернути увагу на назву кафедри філософія мистецтв, на якій реалізується ОП
028. На думку ЕГ назва кафедри не відповідає галузевому контексту.

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.

Освітня програма дає змогу досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти (Наказ МОН України № 870 від 20.06.2019 р.). Нормативний зміст підготовки
менеджерів соціокультурної діяльності забезпечується переліком ОК, що спрямовані на формування фахових та
практичних результатів навчання. Нормативні, вибіркові навчальні дисципліни утворюють такі цикли: загальної
підготовки, професійної та практичної підготовки. Зазначені у таблиці 3 “Матриця забезпечення програмних
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання” підтверджують ступінь забезпечення
програмного результату навчання. Визначені види практики (ознайомча, навчальна, навчально (проектна),
виробнича) сприяють досягненню результатів навчання, визначених стандартом.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» чітко сформульовані і відповідають місія і стратегії ЛНУ.
Здобувачі вищої освіти, професорсько-викладацький склад розуміють місію і стратегію ЛНУ та відповідність цілей
ОП 028. Гарантом ОП, групою забезпечення ОП створено партнерські відносини із роботодавцями (державної,
приватної форм власності), що підтверджено низкою укладених договорів за 2020 рік:
https://drive.google.com/file/d/1-Tom7M7CSN8jdtxYVovRZat1vyW-HpIV/view, за 2021 рік:
https://drive.google.com/file/d/12RUpM1YhClaQWU4pHOnDlFJY0uR_GSJb/view, а також під час онлайн-зустрічей.
Позитивним є логічно побудовані види практики, їх структура (ознайомча, навчальна, навчально (проектна),
виробнича) сприяють досягненню результатів навчання, визначених стандартом. ОП 028 відповідає галузевому і
регіональному контексту, підтвердженням чого є запропоновані в ОП 028 освітні компоненти. Сильною стороною є
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орієнтація на регіональну контекст, яка кореспондує із Стратегією розвитку Львівської області та Державною
стратегією регіонального розвитку 2021-2027 рр. https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-
rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/materiali-vseukrayinskoyi-naradi-z-aktualnih-pitan-
formuvannya-ta-realiztsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki-19-20-grudnya-2019-roku-m-lviv/derzhavna-strategiya-
regionalnogo-rozvitku-2021-2027-rr-rozvitok-ta-yednist-oriyentovani-na-lyudinu/. Сильною стороною є функціонування
у ЛНУ Відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом https://work.lnu.edu.ua/project/forum-kar-iery/, що
дозволяє ефективно відслідковувати ринок праці та кар'єрні перспективи.

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

До слабких сторін варто віднести: відсутність практики опитування (анкетування) для роботодавців, ЕГ
рекомендовано розробити систему опитування для роботодавців, що дозволить систематизувати пропозиції щодо
трансформації ОП 028; назва кафедри філософія мистецтв, на якій реалізується ОП 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності” на думку ЕГ не відповідає галузевому контексту ОП 028. ЕГ рекомендовано розглянути
питання щодо відповідності назви кафедри галузевому контексту ОП 028. До недоліків слід віднести правову не
легітимність договорів співпраці з вітчизняними і зарубіжними ЗВО, ЕГ рекомендовано оновити договори співпраці
із вітчизняними і зарубіжними ЗВО; заключити цільові договори з кафедрами які забезпечують ОП 028.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Для реалізації ОП зазначені слабкі сторони та недоліки є несуттєвими, як таки, що не впливають на загальний
висновок щодо відповідності програми цьому критерію. Нормативна база, яка розроблена у ЛНУ дозволяє посилити
слабкі сторони та виправити зазначені недоліки, а саме 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, Положення про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/internationa-cooperation/. ОП відповідає критерію 1 за рівнем В.

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).

Загальний обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства (стаття 5, пункт 5, стаття 62
пункт 1.15. Закону України «Про вищу освіту») щодо навчального навантаження та становить 240 кредитів
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Відповідно обсяг освітніх компонентів у кредитах
ЄКТС, спрямованих на формування компетентностей, визначених ОП складає 180 (тобто 75% від загального обсягу
ОП у кредитах), а обсяг у кредитах ЄКТС, що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти
відповідно складає 60 (тобто 25% від загального обсягу ОП в кредитах).

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

Зміст ОП, відомості про самооцінювання (таблиці, 1, 3), навчальний план відповідають предметній області
спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” і складають цілком логічно взаємопов'язану систему.
Структура та зміст освітніх компонентів програми дають можливість послідовно засвоювати знання від
нормативних дисциплін загальної підготовки до фундаментальних знань, професійно орієнтованих ОК та їх
практичного застосування. Ознайомлення експертів із навчальними планами та зустріч із здобувачами вищої освіти
дало змогу констатувати, що розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за нормативною й варіативною
частиною програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів
вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик повністю відповідає вимогам щодо підготовки фахівця за
спеціальністю 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”. Гуманітарний складова ОП 028 дозволяє набути
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загальні компетентності які цілком корелює із ПРН. Так, ОК «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
«Історія української культури», «Іноземна мова», запропоновані тематичні плани, забезпечують загальні
компетентності які визначені у галузевому стандарті, а саме - ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово; ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ПРН відповідають результатам навчання,
визначеному стандартом вищої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/028-menedzhment-sotsiokulturnoi-diyalnosti-bakalavr.pdf і
забезпечуються за рахунок обов’язкових нормативних ОК. Проаналізувавши матрицю відповідності програмних
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання (табл.3 відомостей про
самооцінювання ОП) експерти дійшли висновку, що програмні результати навчання відображають зміст програми,
але зазначені методи навчання для всіх ОК характеризуються певною одноманітністю у їх визначенні, а саме
«Словесні, наочні, практичні, самостійна робота» https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3684/view. Дисципліни
вільного вибору розкривають предметну зону спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, але
назви дисциплін, на думку ЕГ є тотожними (Практикум з корпоративної культури або Корпоративна етика; PR-
технології в соціокультурній діяльності або Робота з громадськістю в соціокультурній діяльності; Основи теорії та
історії театру і кіно або Історія театрального та кіномистецтва). ЕГ рекомендовано більш диференційовано
підходити до визначення методів навчання, а також переглянути вибірковий блок на предмет усунення тотожних
назв запропонованих ОК.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області. Об’єктами ОП є: цикл загальної підготовки, цикл
професійної та практичної підготовки, вибіркові навчальні компоненти. У ОП логічно поєднані ОК з
соціокультурної діяльності, менеджменту, управління, економіки, культурознавства, мистецтвознавства. У
відомостях зазначено що ОПП не є міждисциплінарною, однак запропоновані вибіркові компоненти з циклу
загальних дисциплін (12 кредитів ЄКТС), а також ОК “Історія і синтез мистецтв” (5 кредитів ЄКТС), “Філософія
мистецтв” (4 кредита ЄКТС), “Історія образотворчого мистецтва” (6 кредитів ЄКТС), дозволяє констатувати про її
міждисциплінарний характер.

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

Структура ОП цілком передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Для цього у ЛНУ
розроблено і діє "Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка» від 27.11.19 р. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf. Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в
«Положенні про організацію освітнього процесу» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf , «Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої
освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf. На сайті ЛНУ оприлюднені силабуси
запропонованих ОК, вільного вільного вибору зокрема https://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv. Під
час зустрічей із здобувачами вищої освіти було встановлено про достатньо доступні інформаційні ресурси щодо
ознайомлення із переліком дисциплін вільного вибору. Практика вибору є доступною й прозорою. Інформація щодо
вибіркових дисциплін є системно-структурованою https://kultart.lnu.edu.ua/?
s=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96 . У 2019 р. було презентовано
платформу вибіркових дисциплін https://kultart.lnu.edu.ua/news/do-uvahy-studentiv-prezentatsiia-platformy-
vybirkovykh-dystsyplin, що дозволило удосконалити процес формування індивідуальної освітньої траєкторії. Під час
зустрічі із здобувачами вищої освіти було встановлено, що студенти чітко розуміють процедуру формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачі мають можливість академічної мобільності, проходячи курси
навчання у інших ЗВО, які забезпечує програма Erasmus+ та інші програми (наприклад, програма «Плацкарт»)
https://kultart.lnu.edu.ua/news/pro-uchast-v-prohrami-platskart, запропоновані відділом міжнародних зав’язків
Львівського національного університету імені Івана Франка.

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

Практична підготовка є обов’язковою компонентою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за ОП 028
“Менеджмент соціокультурної діяльності”. Проходження практики регулюється “Положенням про проведення
практик студентів” https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg-practice.pdf датований 2013 р.
Навчальним планом передбачено ознайомчу (3 кредити ЄКТС), навчальну (3 кредити ЄКТС), навчальну (проектну)
(3 кредити ЄКТС) та виробничу практики (6 кредити ЄКТС). Практична підготовка підкріплена договорами з базами
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практик: 2020 р.: https://drive.google.com/file/d/1-Tom7M7CSN8jdtxYVovRZat1vyW-HpIV/view, 2021 р.:
https://drive.google.com/file/d/12RUpM1YhClaQWU4pHOnDlFJY0uR_GSJb/view. Практики проводяться після
засвоєння здобувачами теоретичний ОК, послідовність яких є цілком логічною. Практична підготовка здобувачів
вищої освіти посилена введенням практично-орієнтованих ОК «Музеєзнавство», «Проєктний менеджмент»,
«Прикладне культурознавство», «Організація конгресового та ділового туризму», зміст яких дозволяє сформувати
спеціальні компетентності практичного спрямування, а саме: застосовувати знання у практичних ситуаціях,
планувати та управляти часом, використовувати інформаційні і комунікаційні технології, генерувати нові ідеї,
працювати в команді, розробляти та управляти проектами, виявляти ініціативу та підприємливість. Набуті
компетентності можуть застосовувати у дослідницькій, управлінській, менеджерській, культурній та інших сферах
зайнятості. Здійснюють практичну підготовку у формі екскурсійної діяльності, соціологічних опитуваннях,
волонтерських програмах, івент-заходах і акціях. При проходженні практик студенти брали участь у концертах як
ведучі, як автори сценаріїв до атракцій і концертів, екскурсійних програм, квестів. У Драмтеатрі ім. М. Заньковецької
працювали як PR-менеджери, оскільки у вказаному театрі працює випускниця кафедри по роботі з громадськістю
Олеся Галканова, як директорка театру ім. Лесі Українки Ольга Пужаковська. Паралельно з навчанням студенти
працюють, удосконалюючи фахові навички. Р.Сикліцкий (КМД-41) та Б. Піскунова (КМД-41) працює конферансьє у
дитячих агенціях. Словесні і наочні методи практичної підготовки відповідають визначеним видам практики у ОП
028 і здійснюються у формі лекцій-бесід, лекцій-екскурсій, мультимедійних та інтерактивних лекцій,
індивідуальних проєктів. На публічному захисті практик відбувається презентації проєктів, виконаних на практиці.
ЕГ рекомендовано: оновити “Положення про проведення практик студентів”; більш активно висвітлювати
результати практичного навчання (проєкти, культурно-мистецькі акції, івенти) на інформаційних сторінках
кафедри. Щодо оновлення “Положення про проведення практик студентами” ЕГ було надано доступ до Проекту
“Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка” https://office.naqa.gov.ua/f7c0ed66-db41-45a1-bde1-2b641b1bd439.

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

Соціальні навички здобувачі вищої освіти набувають під час виконання практичних завдань, участі в громадських,
соціальних акціях, культурно-мистецьких акціях та конкурсах. Для набуття здобувачами вищої освіти soft skills
науково-педагогічними працівниками, що безпосередньо відповідають за зміст та реалізацію освітньої програми
впроваджуються різноманітні освітні практики. Так, експертам було представлено факти проведення різноманітних
акцій, які спрямовані на набуття соціальних навичок здобувачами вищої освіти, які активно висвітлюються на
сторінці кафедри філософії мистецтва. Здобувачі вищої освіти приймають мають можливість прийняти участь у
“Школі лідерства. Управління університетом 20” https://kultart.lnu.edu.ua/news/prezentatsii-prohramy-shkola-
liderstva-upravlinnia-universytetom-2-0, “Форумі кар”єри” https://kultart.lnu.edu.ua/news/forum-kar-iery-2021,
всеукраїнських конференціях і акціях, про що систематично висвітлюється у розділі “Новини”
https://kultart.lnu.edu.ua/news/category/general-news. Під час зустрічі із здобувачами вищої освіти було встановлено,
що в більшість студентів розуміють роль й значення soft skills у професійному становленні.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Проаналізована ЕГ ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, її обсяг і розподіл у частині освітніх
компонентів є повністю реалістичним. Освітні компоненти мають достатню кількість кредитів. Під час проведення
фокус-групи зі здобувачами вищої освіти встановлено факт достатності авдиторного навантаження. Здобувачі вищої
освіти ознайомлені з процедурою та практикою врахування інтересів здобувачів при визначенні співвідношення
фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх компонентів. Результати бесід та пропозицій зі здобувачами
вищої освіти з метою визначення співвіднесення реального обсягу окремих освітніх компонентів ОП 028 із
фактичним плановим навантаженням систематично обговорюються на засіданнях кафедри.
https://office.naqa.gov.ua/ddc0db6e-132e-4383-aef7-85c1bb179c54 https://office.naqa.gov.ua/34098678-649d-4b52-
84e4-1a95ecd5e2ca.

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.
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Підготовка здобувачів вищої освіти ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за дуальною формою освіти
не здійснюється, але перспективне бачення розвитку програми на найближчі 3 роки передбачають запровадження
дуальної форми освіти. Під час зустрічей з фокус групами (керівним складом, адміністративним, Гарантом ОП,
академічним персоналом) було встановлено факт визнання перспективності дуальної освіти для ОП 028.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

До сильних сторін та позитивних практик експертами було визначено, що зміст ОП 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності” відповідає предметній області заявленої для неї циклам підготовки й спеціальності,
складає логічну взаємопов’язану систему. У ЛНУ створено сприятливі (доступні) умови для визначення
індивідуальної освітньої траєкторії. Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечена методичними
рекомендаціями та нормативними документами, що дозволяють забезпечувати якість освітнього процесц.
Відмічається активне використання інноваційних форм набуття та розвитку soft skills, зокрема функціонування
“Школи лідерства. Управління університетом 2020”, щорічного “Форуму кар'єри”.

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

До слабких сторін було віднесено: певна тотожність назв вибіркових дисциплін (Практикум з корпоративної
культури або Корпоративна етика; PR-технології в соціокультурній діяльності або Робота з громадськістю в
соціокультурній діяльності; Основи теорії та історії театру і кіно або Історія театрального та кіномистецтва), ЕГ
рекомендовано переглянути можливий перелік ОК вибіркового блоку на предмет усунення тотожного змісту
запропонованих ОК. Такий підхід на думку ЕГ обмежує реальний вибір здобувачів вищої освіти при формуванні
їхньої індивідуальної освітньої траєкторії. До недоліків було віднесено: зазначені у відомостях про самооцінюванн
ОП (Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання) методи навчання для всіх ОК характеризуються певною одноманітністю у їх визначенні, а саме
«Словесні, наочні, практичні, самостійна робота» https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3684/view. ЕГ рекомендовано
більш диференційовано підходити до визначення методів навчання з урахуванням компетентнісного підходу та
ПРН.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Виявлені недоліки є такими, що можуть бути враховані й виправлені під час оновлення ОП 028. Розроблена в
університеті нормативна база, а саме: «Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої
освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf, «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,
загально-процедурні правила перегляду ОП 028 дозволяють виправити зазначені недоліки. Загалом ОП відповідає
критерію 2 за рівнем 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.

Набір здобувачів вищої освіти на ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» здійснює приймальна комісія
Львівського національного університету імені Івана Франка. Правила прийому на навчання за освітньою програмою
є чіткими та зрозумілими, інформація подана відповідно до затверджених умов, не містить дискримінаційних
положень. Правила прийому оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛНУ
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission. На фокус-групі зі здобувачами вищої освіти
підтверджено, що вони під час вступу мали змогу ознайомитися з Правилами прийому, які розміщені на сайті
університету у вільному доступі.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Розроблені, відповідним чином затверджені і оприлюднені Правила прийому на ОП 028 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» у 2021 році враховують особливості цієї освітньої програми. Для цього у відкритому
доступі в на сайті ЛНУ у розділі “Вступна кампанія ЛНУ імені І.Франка” розміщені «Правила прийому до
Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році» https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/rules-2021.pdf, яким встановлено перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів
для допуску участі до конкурсу на ОП 028 та вага предметів сертифікату ЗНО https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/rules-2021-add-02.pdf (додаток 2 до Правил прийому до ЛНУ). Вступнику на основі
диплому молодшого спеціаліста у розділі “Вступ на старші курси” представлено інформацію про умови розрахунку
конкурсного балу для вступу https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-on-the-basis-of-the-
diploma-of-junior-specialist/. Визначені коефіцієнти з конкурсного предмету ЗНО вмотивовані особливостями ОП,
сформовані ЗВО вимоги до вступників є такими, що дозволяють формувати контингент здобувачів, мотивованих та
здатних до навчання на ОП 028. На сайті оприлюднено статистику вступу на ОП 028 за 2018, 2019, 2020 рр., що
дозволяє ознайомитися з динамікою вступу на ОП, прохідним балом на бюджетну форму
https://ipodp.lnu.edu.ua/spetsialnist-menedzhment-sotsiokulturnoji-diyalnosti. При досить логічному розташуванні
інформації для абітурієнтів ЕГ було зазначено на відсутності доступу до змісту ОП (або посилання на ОП). ЕГ
рекомендовано додати до розділу “Менеджмент соціокультурної діяльності”
https://admission.lnu.edu.ua/specialization/management-of-art/, https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-
students/admission-on-the-basis-of-the-diploma-of-junior-specialist/ освітні програми (або посилання на сторінку де
розміщена ОП 028), що на думку ЕГ посилило б відкритість і доступність змісту ОП 028 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» для абітурієнтів.

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.

ЕГ встановлено, що у ЛНУ існує прозора процедура (правила) визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, яка регулюється «Тимчасовим положенням про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf , «Положенням про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf,
«Порядком розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у
Львівський національний університет імені Івана Франка» https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/renewal-andtransfer-process.pdf і Правилами прийому до Львівського національного
університету імені Івана Франка https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/. Серед учасників фокус
групи із здобувачами вищої освіти встановлено факт розуміння загальних правил визнання результатів навчання
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, але з присутніх на фокус групі
здобувачів вищої освіти таким правом ніхто не користувався.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

У ЛНУ розроблені й публічно представлені положення та порядок визнання неформальної освіти, а саме “Порядком
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті” https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf. Під час зустрічі із здобувачами вищої освіти ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” було
встановлено факт розуміння визначеного права, але серед учасників групи таким правом ніхто не користувався.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЕГ було визначено такі сильні сторони та позитивні практики: розроблені, прийняті і оприлюднені «Правила
прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році» є чіткими, доступними і
зрозуміли; Правила прийому з додатками і додатковою інформацією для абітурієнтів логічно викладені на сайті
ЛНУ у розділі «Вступна кампанія ЛНУ імені І.Франка»; Правила прийому містять необхідну інформацію, яка
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потрібна для вступу на ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»; інформація подана відповідно до
затверджених умов, не містить дискримінаційних положень. У ЛНУ розроблено правила визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, які представлено у «Положенні для визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній та інформальній освіті» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf.

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

До слабких сторін можна віднести відсутність в розділі “Вступна кампанія ЛНУ імені Івана Франка” інформації про
зміст ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”. ЕГ рекомендовано додати до розділу “Менеджмент
соціокультурної діяльності” https://admission.lnu.edu.ua/specialization/management-of-art/,
https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-on-the-basis-of-the-diploma-of-junior-specialist/
освітні програми (або посилання на сторінку де розміщена ОП 028), що на думку ЕГ посилило б доступність
абітурієнтів до змісту ОП 028. В представленому на сайті ЛНУ каталозі освітніх програм
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-programs/, ОП 028 «Менеджмент
соціокультурної діяльності» https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor/curriculum-management-of-art
представлена інформація розкриває частково зміст ОП 028. До недоліків ЕГ віднесено факт подання некоректної
інформації у відомостях про самооцінювання, а саме - посилання на Правила прийому до ЛНУ у 2017 р.
https://admission2017.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2017/. ЕГ рекомендує при складанні відомостей про
самооцінювання надавати посилання на чинні Правила прийому.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Виявлені слабкі сторони і недоліки є несуттєвими і як таким, що можуть бути технічно усунені й процедурно
удосконалені на відповідних університетських структурних рівнях та у підрозділах. ОП відповідає критерію 3 за
рівнем В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Згідно «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) у відповідності до «Закону про вищу освіту» передбачено такі
форми навчання: очна (денна, вечірня), заочна (дистанційна). Освітній процес здійснюється у таких формах:
навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Методи, які використовуються у
навчальному процесі, передбачають широку варіативність у залежності від мети та змісту освітнього компоненту.
Матеріально-технічна база у корпусі розташування факультету і кафедри дозволяє активно застосовувати
мультимедійні, інтерактивні форми проведення занять (проєктори, інтерактивні дошки, комп’ютерні класи). На
зустрічі 2 з НПП, з’ясовано, що викладачі ідентифікують методи та форми навчання, які використовують у процесі
викладання. Застосовуються методи і технології: - пояснювально-ілюстративний та метод проблемного викладання
(лекції, презентації); - метод колаборативного та проєктно-орієнтованого навчання; (групові проєкти та спільні
розробки, участь студентів у навчальних спільнотах, формування простору прояву пізнавальних ініціатив та
інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії); - репродуктивний метод (практичні заняття,
навчальна діяльність студентів в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); - частково-пошуковий, або
евристичний метод (практичні завдання, розв'язання пізнавальних завдань на основі евристичних програм і
вказівок); - дослідницький метод. Використовуються педагогічні прийоми для активізації процесу навчання у
вигляді проблемних лекцій, практичних занять, що передбачають проведення дискусій. Це дає можливість
застосувати теоретичні знання під час практичного розв’язування проблемних ситуацій. У структурі силабусу
передбачено пункт «Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу»
(«Методичні рекомендації порядку розробки силабусу навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка»,
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf). Викладачі вказали різноманітні форми і методи
навчання у силабусах ОК. Є деякі розбіжності між тими методами і формами, які представлені в матриці форм
відомостей про самооцінювання таблиці 3 (словесні, наочні, практичні, самостійна робота, усне опитування,
письмове опитування, індивідуальне опитування, виступ на занятті) і тими, які зазначені у силабусах дисциплін.
Бібліотека надає здобувачам доступ до електронної бази навчальних та методичних матеріалів через персональний
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кабінет. Здобувачі вищої освіти на зустрічі засвідчили, що задоволені можливістю вибору та застосуванням форм
навчання.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів ЗВО, розташована на сайті (https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor). У ЗВО
розроблено силабуси навчальних дисциплін. За всіма дисциплінами ОП, які читають викладачі кафедри, силабуси.
представлені сайті кафедри https://kultart.lnu.edu.ua/department/filosofiji-mystetstv. На зустрічі зі здобувачами було
з’ясовано, що НПП знайомлять здобувачів вищої освіти з методами навчання та формами контролю знань і
критеріями оцінювання. Здобувачі вищої освіти продемонстровали свою обізнаність щодо розташування силабусів,
знання критеріїв оцінювання з різних дисциплін. Студентоцентрований підхід зорієнтований на свободу вибору та
відповідальність здобувача, його усвідомлені рішення в освіті. Ознайомившись з компетентностями і результатами
навчання, здобувач повинен мати можливість пов’язати їх з освітніми компонентами, які пропонує заклад вищої
освіті. Проте, в силабусах відсутня інформація, на які компетентності та результати навчання спрямована ця
дисципліна. Зі слів студентів акцент ставиться на проблемно-орієнтованому навчанні, за допомогою якого
відбувається розвиток аналітичних навичок, критичного мислення, креативних компетенцій. Опитування
здобувачів щодо сприйняття ОК та процесу навчання проводиться не рідше двох разів на рік у Google Forms
(https://docs.google.com/forms/d/1Ou7k5Mu9s937F9Dhbh-GCU8c_tqjl3RmGcu9i3nYwZA/closedform). У структурі
анкети два блоки «Організація та зміст навчальної дисципліни» та «Викладання дисципліни». У другому блоці
визначається: організація дисципліни викладачем, фаховість викладача, спілкування викладача зі студентами. Зі
слів керівника центру забезпечення якості освіти Іваночко І. Б., охоплення складає 50-70% від загальної сукупності
здобувачів. Методами заохочення прийняття участі в опитуванні є повідомлення викладачів, робота кураторів,
звернення працівників деканату. Організація опитування здійснюється відповідно «Положення про організацію
опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf. Під час карантинних обмежень освітній
процес реалізується за допомогою програмного забезпечення Moodle, ZOOM, MS Teams, Skype.

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

Поєднання навчання і дослідницької діяльності в освітньому процесі досягається плануванням курсових робіт у весь
період навчання та виконанням завдань для самостійної роботи здобувачів. Згідно ОП та НП виконується тільки дві
курсові роботи: ОК18 «Курсова робота з проєктного менеджменту» (2 курс) та ОК23 «Курсова робота з
соціокультурної діяльності» (3 курс). У силабусі курсових робіт немає чіткого положення щодо розробки
соціокультурного проєкту, але є рекомендації «Найоптимальніше провести дослідження у сфері СКД у вигляді
соціокультурних проєктів». https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-proektnoho-menedzhmentu-2. В
силабусі ОК24 «Науковий семінар» (7 семестр) застосовуються методи групові проєкти, дискусія. Проте, «Мета курсу
полягає у підготовці до захисту якісної курсової роботи», а в темі 8 вказано «Презентація та обговорення результатів
курсового дослідження. Попередній захист курсової роботи на засіданні кафедри», хоча в ОП та НП курсової роботи
на 4 курсі не передбачено. https://kultart.lnu.edu.ua/course/naukovyy-seminar-2. У більшості силабусів вказані
уніфіковані методи навчання (бесіда, пояснення, лекція, презентація, практичні завдання, творчі й усні вправи,
дискусія). Викладачі допомагають здобувачам у виконанні самостійної роботи, проведенні власних
мікродосліджень. Апробація цих напрацювань проводиться підчас участі в наукових конференціях, науково-
практичних заходах (семінарах, круглих столах тощо), а також підготовки та публікації тез доповідей. Організація та
проведення наукової роботи регулюється Положеннями «Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів
і молодих вчених ЛНУ ім. І. Франка», (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
«Положення про порядок організації і проведення конкурсів студентських наукових робіт у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf), «Положення про преміювання працівників,
аспірантів і студентів за наукові здобутки (нова редакція)» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). На кафедрі філософії мистецтв працює студентський науковий гурток
«Діалог культур», де приймають участь 25 студентів 2-4 курсів (куратор, завідувачка кафедри філософії мистецтва
доц. Л. С. Белінська). Кафедра філософії мистецтв провела дві студентські наукові конференції. І Всеукраїнську
науково-практичну конференцію «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики та тенденції
розвитку» (Львів, 28 листопада 2019 р.). Виголошено 34 доповіді. ІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів
та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку», яка відбулася
2020 р. Взяли участь у ХІІІ студентській науковій конференції факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
«Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» (Львів, 21 травня 2020 р). У
рамках засідання секції «Менеджмент культури» виголошено 8 доповідей.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Аналіз потреби в перегляді змісту освітніх компонентів відбувається у декілька етапів: по завершенню їх читання,
після проведення контрольних заходів та аналізу результатів сесії, під час проходження здобувачами практик та
проведення атестації випускників. Викладачі кафедри філософії мистецтв працюють над науковою темою:
«Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» (№ держреєстрації
0119U002401, термін виконання роботи 01.01.2019–31.12.2022 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства,
професор Козаренко О. В. В ній викладачі кафедри обґрунтовують концепцію взаємного розвитку різних галузей
соціокультурної діяльності: культурознавчої, мистецької та економічної, об’єднуючи в комплекс соціокультурного
менеджменту. У 2018 році опублікована кафедральна монографія «Менеджмент соціокультурної діяльності» (Львів,
Растр-7, 2018, 208 с.). У межах виконання теми проведено Звітну наукову конференцію Університету (підсекція
«Менеджмент соціокультурної діяльності»), що відбулась 6 лютого 2020 року. Кафедра організовує та проводить
наукові конференції: «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» – Львів-Коломия, 30
листопада - 1 грудня 2017 р.; «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» –Львів, 2-4 грудня 2018 р.;
«Семіосфера культури в просторі сучасності» – Львів, 30 вересня-2 жовтня 2019 р. НПП кафедри приймають участь
у публічних науково-практичних заходах, зокрема у науково-практичних конференціях в Україні та закордоном. На
зустрічі зазначено, що оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень викладачі проводять, спираючись на
навчальні посібники, колективні монографії та наукові публікації. У переліку літературних джерел силабусів є
роботи, які є базовими з менеджменту соціокультурної діяльності і зберігають свою актуальність.

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

Продовжується співпраця з Львівською національною академією мистецтв, Львівською національною музичною
академією ім. М. Лисенка, Українським Католицьким Університетом (Львів), а також співпраця щодо захисту
кандидатських і докторських дисертацій з Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України. Викладачі мають
можливість спробувати себе перед іноземною студентською аудиторією чи попрацювати із іноземними партнерами
у спільній дослідницькій групі чи над спільним проєктом тощо. Викладачі доцент Герасименко О. В. проходила
стажування у Франції (Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн, Франція), Козаренко О. В. – в Українському Вільному
Університеті, (Мюнхен, Німеччина), Гнаткович О. Д. – у Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець
(Польща) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. За програмою
міжнародного обміну викладачами ЛНУ ім. І. Франка доцент Сирота Л. Б. проходила стажування в Ягеллонському
університеті (Краків, 2019 р.). Максимчук М.В. – Краківський економічний університет. Відділом міжнародних
зв’язків ЛНУ ім. І. Франка постійно надається інформація про міжнародні стипендіальні, грантові програми та
конкурси.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Матеріально-технічна база у корпусі розташування факультету і кафедри дозволяє широко застосовувати
мультимедійні, інтерактивні формати проведення занять. Викладачі орієнтуються у методах та формах навчання,
які застосовують у процесі викладання. Використовуються педагогічні прийоми для активізації процесу навчання у
вигляді проблемних лекцій, практичних занять, що передбачають проведення дискусій, які дають можливість
застосувати теоретичні знання під час практичного розв’язування проблемних ситуацій. Регулярно проводиться
опитування здобувачів щодо сприйняття ОК та процесу навчання за ретельно підібраними питаннями в анкеті. На
кафедрі філософії мистецтв працює студентський науковий гурток «Діалог культур». Кафедра філософії мистецтв
постійно організовує і проводить наукові конференції. Здобувачі приймають активну участь як організатори та
учасники роботи конференцій. Розробка проєктів передбачена підчас оволодіння ОК (Курсова робота з проєктного
менеджменту), що відповідає проєктно-дослідницькому напряму ОП. Здобувачі вищої освіти залучені до освоєння
інтерактивних методик, зокрема дистанційної освіти в системі Moodle ZOOM, MS Teams, Skype. Силабуси є на сайтах
відповідних кафедр та НМК і електронні навчальні курси розміщені на платформі Moodle. Міжнародна діяльність
ЛНУ характеризується різноплановістю і є активною позицією, що стосується ЗВО загалом, та факультету і кафедри
зокрема. Міжнародний відділ ЗВО проводить активну роботу з розвитку міжнародного співробітництва.

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

Є деякі розбіжності між тими методами і формами, які представлені у матриці форм відомостей про
самооцінювання таблиці 3 і тими, які зазначені у силабусах дисциплін. Рекомендація – провести на кафедрі
науково-методичний семінар за темою застосування традиційних та новітніх форм і методів навчання. У силабусі
відсутня інформація, на які компетентності та програмні результати навчання спрямована ця освітня компонента.
Рекомендація – скорегувати структуру силабуса конкретної ОК з додаванням інформації про компетентності та
програмні результати навчання згідно заявлених у ОП. В розташованих на сторінці кафедри силабусах дисциплін
містяться уніфіковані методи навчання, які не враховують цілі, зміст та особливості викладання конкретної
дисципліни. На титульних сторінках відсутні дані про затвердження документу. Рекомендуємо привести силабуси
дисциплін у відповідність до нормативних вимог та «Методичних рекомендацій порядку розробки силабусу
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навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка». Вказані у силабусах навчальних дисциплін методи не повністю
забезпечують ефективне поєднання навчання і досліджень. Рекомендуємо додати для застосування методи
навчання: проблемні, пошукові, інтерактивні; метод аналізу першоджерел, опрацювання наукової та науково-
педагогічної літератури та забезпечити їх впровадження в практику освітньої діяльності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Методи, які зазначені у самоаналізі, силабусах та на зустрічах з НПП, мають досить широку варіативність відповідно
до цілей, завдань і особливостей викладання окремого ОК. Зокрема, НПП ставиться акцент на проблемно-
орієнтованому навчанні, за допомогою якого відбувається розвиток аналітичних навичок, критичного мислення,
креативних компетенцій. Гнучке застосування методів колаборативного навчання в ключових ОК передбачає, з
одного боку, можливість опрацьовувати самостійно обрану проблематику завдань, а з другого – сформування
навичок науково-дослідної і соціально-комунікаційної діяльності. Здобувачі вищої освіти на зустрічі зазначили, що
мають можливість робити вільний вибір ОК, науково-дослідних завдань, баз проходження навчальних та
виробничих практик. Академічна свобода здобувачів підтримується процедурами участі в обговоренні методів
навчання та вирішення завдань самостійної роботи. Інформація щодо цілей, змісту, методів, строків виконання та
критеріїв оцінювання форм навчання та ОК надається всім учасникам освітнього процесу своєчасно, на різних
етапах проходження ОК, в форматі силабусів є доступною і зрозумілою. НПП кафедри поєднує навчання і
дослідження здобувачів, активно заохочує їх до участі у науково-дослідної діяльності. Результатом є публікації
здобувачів, їх участь у публічних науково-практичних заходах, зокрема у науково-практичних конференціях на
рівнях організації кафедри, факультету, університету та інших заходах. Оновлення змісту освіти на основі наукових
досягнень викладачі проводять спираючись на навчальні посібники, наукові публікації та матеріали закордонних
стажувань, науково-практичних конференцій. Міжнародна діяльність є реальною політикою закладу, зміст освіти
збагачується завдяки реалізації стратегії інтернаціоналізації та активним діям персоналу відповідних підрозділів
ЛНУ ім. І. Франка.

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.

Проведення контрольних заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти регламентуються у 7 розділі «Організація,
планування та проведення контрольних заходів» «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.
Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Положенням передбачені такі
види: поточний та підсумковий (семестровий) контроль. Формами підсумкового контролю є усна, письмова,
комбінована, тестування тощо. Результати складання семестрового контролю оцінюються за шкалою ЄКТС,
національною чотирибальною та 100-бальною шкалою ЛНУ. Види контролю зазначені в силабусах і робочих
програмах та доводяться здобувачам викладачами на перших заняттях з дисципліни. Форми підсумкового
семестрового контролю (іспит чи залік), курсові та контрольні роботи визначаються навчальним планом. Форми
проведення контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП обираються викладачами в залежності від
особливостей освітніх компонент та програмних результатів навчання. Завдання до підсумкового контролю
переглядаються і затверджуються перед початком кожного навчального року. Обов'язкові компоненти освітньо-
професійної програми, які мають теоретичну спрямованість, як правило, передбачають проведення семестрового
іспиту. Контрольні заходи за професійними та практичними компонентами ОП організовуються здебільшого як
письмовий або тестовий контроль. Таким чином, студент має можливість репрезентації власних креативних ідей. На
зустрічі 3 здобувачі зазначили поінформованість щодо системи оцінювання, розуміння критеріїв, форм і методів
контрольних заходів з дисциплін.

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» встановлює форми атестації:
публічний захист кваліфікаційної роботи або атестаційний екзамен. В редакції ОП 028 2020 року затверджена
атестація випускників, яка проводиться у формі комплексного державного іспиту. Згідно силабусу «Атестаційного
іспиту» до змісту іспиту включено завдання з дисциплін: «Соціокультурна діяльність», «Менеджмент
соціокультурної діяльності», «Прикладне культурознавство», «Історія і синтез мистецтв». Атестація проводиться
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відкрито і публічно з можливістю присутності зацікавлених сторін. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/40_ISPYT.pdf. Атестаційний іспит передбачає перевірку здобутих загальних та фахових
компетентностей, досягнення результатів навчання, які визначені стандартом і освітньо-професійною програмою.

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

На початку навчального семестру НПП ознайомлює здобувачів зі змістом, структурою, формами контрольних
заходів, системою і критеріями оцінювання. Згідно п. 7.3 «Положення про апеляцію результатів контрольних
заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка» здобувач може отримати заохочувальні бали за призові місця у
Всеукраїнських і Міжнародних олімпіадах та конкурсах наукових робіт, наукові публікації, участь у наукових
конференціях, роботі студентських наукових гуртків тощо. Порядок оцінювання навчальних досягнень
регламентується «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім.
І. Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). В ЛНУ передбачені три
рівні контролю за якістю оцінювання здобувачів, забезпеченню об’єктивність екзаменаторів та запобігання
конфлікту інтересів: самоконтроль (самооцінку студентів під час засвоєння навчальної дисципліни), кафедральний
контроль (НПП на етапі затвердження методичних документів, планування контрольних заходів, підведення
підсумків сесій), факультетський і ректорський контроль. В умовах застосування елементів дистанційної форми
навчання організацію та проведення заліково-екзаменаційної сесії і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
здійснюють також дистанційно (у синхронному режимі) з використанням засобів комунікацій та платформ
дистанційного навчання із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів. Процедура регламентується
«Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти
із застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://econom.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf). Підсумкова атестація здійснюється
екзаменаційною комісією, організація і діяльність якої встановлюється «Положенням про екзаменаційну комісію»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). В ЛНУ апеляція результатів контролю
знань здобувачів вищої освіти є складовою частиною організаційного забезпечення освітнього процесу. Апеляція
результатів контрольних заходів проводиться за участі Апеляційної комісії. Для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти процедура апеляції результатів контрольних заходів відбувається на двох рівнях: факультетському та
загальноуніверситетському. Первинно здобувач вищої освіти звертається до апеляційної комісії факультету для
перегляду результатів контрольних заходів. У випадку неподоланні протиріч щодо результатів контрольних заходів
на факультетському рівні здобувач вищої освіти має право звернутися до загальноуніверситетської апеляційної
комісії. Порядок подання і розгляду апеляційних заяв регламентується «Положенням про апеляцію результатів
контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). Під час проведення зустрічей, здобувачі і викладачі зазначили відсутність
випадків застосування апеляційної процедури.

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.

Реалізація політики академічної доброчесності в ЛНУ базується на «Положенні про забезпечення академічної
доброчесності» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). «Кодекс академічної
доброчесності» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx) прийнятий як комплекс
моральних норм поведінки і є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості
вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності. Декларації
учасників наукової і освітньої діяльності розміщені на сайті ЛНУ і зобов’язують дотримуватися правил академічної
доброчесності «Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником ЛНУ ім. І. Франка»
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx), «Декларація про дотримання
академічної доброчесності здобувачем вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx). Для впровадження культури академічної доброчесності
структурні підрозділи проводять комплекс заходів: інформування здобувачів, читання спеціальних курсів; розробка
методичних матеріалів з визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (курсові роботи, звіти з
проходження практик); формування творчих завдань, що сприяють розвитку інноваційного підходу здобувачів до
виконання. В ЛНУ функціонує система перевірки наукових робіт на плагіат та їх рецензування, для чого
використовується відповідне програмне забезпечення (програма Unicheck). Організацію перевірки робіт щодо
наявності плагіату здійснює завідувач кафедри. При виникненні обвинувачення щодо порушення правил
академічної доброчесності у кожного є право на апеляцію. У таких випадках апеляційну справу розглядає Комісія з
питань етики та професійної діяльності впродовж десяти робочих днів. «Положення про комісію з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ ім. І. Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
Відповідні питання включені до ОК «Науковий семінар» (викладач Гнаткович О. Д.), тема 6 «Плагіат та питання
доброчесності у академічному середовищі». Позитивною практикою є проходження НПП та студентами онлайн-
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лекцій з академічної доброчесності. Під час зустрічей ЕГ з групами здобувачів і стейкхолдерів було встановлено
чітке усвідомлення ними принципів академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Види контролю зазначені в силабусах і робочих програмах та доводяться здобувачам викладачами на перших
заняттях з дисципліни. Завдання до підсумкового контролю переглядаються і затверджуються перед початком
кожного навчального року. Здобувачі зазначили поінформованість щодо системи оцінювання, розуміння критеріїв,
форм і методів контрольних заходів з дисциплін. Атестаційний іспит передбачає перевірку здобутих загальних та
фахових компетентностей, досягнення результатів навчання, які визначені стандартом і освітньо-професійною
програмою. В ЛНУ передбачені трирівневий контроль за якістю оцінювання здобувачів, забезпеченню об’єктивність
екзаменаторів та запобігання конфлікту інтересів. Для впровадження культури академічної доброчесності
структурні підрозділи ЗВО постійно проводять комплекси заходів.

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

Слабких сторін, недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання з кожного ОК визначаються в ОП і силабусах з відповідним
рівнем деталізації, знаходяться у відкритому доступі на сторінці кафедри культури і мистецтв. Викладачі кафедри
доводять зміст, процедуру і критерії оцінювання до здобувачів на початку року, семестру та на консультаціях з
проходження ОК. Завдання до підсумкового контролю переглядаються НПП і затверджуються перед початком
кожного навчального року. Атестація випускників проводиться у формі комплексного державного іспиту. Зміст
іспиту містить завдання з ключових ОК: «Соціокультурна діяльність», «Менеджмент соціокультурної діяльності»,
«Прикладне культурознавство», «Історія і синтез мистецтв». Формат екзамену передбачає перевірку сформованості
освітніх компонентів та ПРН, зазначених в ОП та стандарті вищої освіти «028 Менеджмент соціокультурної
діяльності». В ЛНУ передбачені трирівневий контроль за якістю оцінювання здобувачів, забезпеченню
об’єктивності екзаменаторів та запобігання конфлікту інтересів. Застосовуються процедури моніторингу і перегляду
ОП, методів і форм оцінювання, обговорення відповідності форм контрольних заходів, результатів проведення сесій.
У разі виникнення конфліктної ситуації, в ЗВО впроваджена процедура апеляції результатів контролю знань
здобувачів вищої освіти, яка є складовою частиною організаційного забезпечення освітнього процесу. У ЛНУ
впроваджується політика, стандарти академічної доброчесності. Нормативні документи ЗВО зазначають моральні
принципи та правила етичної поведінки. З метою протидії порушення академічної доброчесності прийнято ряд
технологічних процедур, зокрема, перевірка робіт на плагіат. Для формування культури академічної доброчесності
структурні підрозділи проводять комплекси заходів з інформування, поширенні методичних матеріалів,
забезпеченні доступу до нормативних документів. Під час зустрічей ЕГ з групами здобувачів і стейкхолдерів було
встановлено чітке усвідомлення ними принципів академічної доброчесності. Випадків конфліктів інтересів та
академічної недоброчесної поведінки не виявлено.

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.

Професорсько-викладацький колектив, який забезпечує освітній процес за ОП 028, у своєму складі налічує 6
докторів наук, проф., 14 канд. наук., доц., вони мають відповідний досвід, публікації, посібники. У частини
викладачів наявні декілька освіт, що дозволяє застосувати до викладання ОК різноманіття науково-методологічних
підходів, в т. ч. міждисциплінарне бачення. Викладачі кафедри Данилиха Н. Р. є членом ICOMOS Україна, Дядюх-
Богатько Н. Й. – член спеціалізованої Вченої ради Української академії друкарства; Козаренко О. В. – член
спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія
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культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Максимчук М. В. – член
спеціалізованої Вченої ради Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України»; член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного
періоду України». Проте, в кількох випадках у викладачів не вказані публікації за ОК, які викладаються, або не
підтверджується досвід роботи в цій галузі, чи підвищення кваліфікації за ОК.

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

Набір НПП для впровадження ОП 028 здійснюється на конкурсній основі за процедурами, вказаними у «Порядку
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І.
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). На зустрічі 7 Начальник
відділу кадрів Дзіковська М. І. підтвердила застосування порядку і процедур у роботі Атестаційно-кадрової комісії з
наступним укладанням трудових договорів (контрактів). Під час вибору претендентів враховується рейтинг
викладача, його активності, досвід науково-педагогічної діяльності і викладання, фахові публікації і участь
організаційної роботі. Рейтинг формується згідно «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Конкурс на посади НПП оголошується наказом ректора з поданням деканів
факультетів і завідувачів кафедр. Оголошення є публічними, розташовується в засобах масової інформації і на сайті
ЛНУ. Кандидатури на посаду викладачів обговорюються на засіданнях кафедри та Вченій раді факультету.

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

Кафедра філософії мистецтв має пул стейкґолдерів, що співпрацюють як на постійній основі так і ситуативно
(https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Bazy-praktyk.docx). Перелік баз практик затверджений
Вченою радою факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка (протокол № 20 від 1.09.20 р.). Під час зустрічі 8
роботодавці, які співпрацюють на постійній основі, Мисик М. М. (директор ТзОВ «Агенція Персона Грата»),
Домарадзька О. (директор арт-галереї «Зелена канапа»), Голяк Л. (директор телевізійного центру «Кадрики»),
Ігнатенко Д. (заступник директора Міського палацу культури імені Гната Хоткевича), Луковська О. (заступник
генерального директора Львівського палацу мистецтв), Агашков О. (директор ЛКП «Культурно-мистецький центр
«Супутник»), виказали зацікавленість у роботі з здобувачами и майбутніми випускниками ОП. Взаємодія в
освітньому процесі стосується практичної роботи, організації спільних заходів, участі у майстер-класах, проведенні
відкритих лекцій, конференціях і круглих столах. Висказано пропозицію скорегувати графік проходження практик
під події та періоди ділової активності закладів і організацій. Пропозиції щодо практичної спрямованості змісту
навчання, набуття окремих практик складання документації для отримання грантів, інформаційного забезпечення
заходів, планування подій є нагальною потребою для покращення освітнього процесу. Роботодавці виказали
побажання прийняти участь у організації та роботі Раді роботодавців (стейкголдерів), що дасть можливість
удосконалити організаційну та змістовну частини освітнього процесу. На зустрічі здобувачі підтвердили насиченість
програми практики. Здобувачі мають можливість самостійного вибору місць проходження практики.

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

Кафедра філософії мистецтв залучає до аудиторних занять професіоналів з практичним досвідом організації подій.
У складі кафедри відомий український композитор, піаніст, музикознавець, засл. діяч мистецтв України О.
Козаренко викладає ОК «Філософія мистецтв», «Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини». На
факультеті розповсюджена практика залучення до проведення лекцій (відкритих, диспутів) представників органів
державного управління з баз практик (департаменту внутрішньої та інформаційної політики, департаменту з питань
культури, національностей і релігій ЛОДА, відділу культури та туризму Львівської міської ради), представників
роботодавців. Випускники факультету також приймають участь у демонстрації досягнень та просування досвіду
роботи у соціокультурній сфері: В. Іващишин (хореограф та керівник театру танцю «DRIVE» КЗ «Скадовська дитяча
школа мистецтв»), П. Ільницький (український співак), Р. Мокрій (керівник підготовчих груп Народного ансамблю
сучасного естрадного танцю «Ритми часу» Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської
молоді), А. Сніцарчук (актор Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької,
засл. діяч мистецтв України), В. Пантелеймонов (керівник ансамблю сучасного танцю Великолюбінської дитячої
школи мистецтв) та ін. Окрім цього, експерти галузі діляться баченням зі студентами під час відкритих онлайн-
лекцій: «Мистецтво майбутнього» Б. Шумилович (історик та культуролог, курує проєкти публічної історії Центру
міської історії та викладає візуальні студії в УКУ). https://kultart.lnu.edu.ua/news/lektsiia-bohdana-shumylovycha-
mystetstvo-maybutnoho.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

В стратегії міжнародної діяльності ЛНУ цілями ЗВО заявлено формування ефективної системи міжнародної
мобільності викладачів і науковців, … інтеграція науковців у міжнародне дослідницьке співтовариство.
(http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf).
ЛНУ встановив контакти і підписав двосторонні угоди з навчальними закладами 38 країн світу. В даний час активно
співпрацює в рамках європейських програм Erasmus +, Visegrad Fund, Baltic University Program тощо. Підтримувані
ЄС проекти Erasmus + грають ключову роль в зміцненні освіти і досліджень і сприяють його подальшому розвитку.
Особливе значення надається академічної мобільності з ЄС. Численні центри, такі як Офіс співробітництва OeAD,
Німецький центр, Британська рада, Центр італійської мови і культури, Північний центр, Інформаційний центр ЄС і
багато інших, були створені з метою зв'язати міжнародні відносини ЛНУ. ЗВО отримує фінансову підтримку від
участі в програмах ЄС: Horizon 2020, Erasmus+ KA2, Erasmus+ Jean Monnet, TEMPUS. В ЗВО запроваджено
ефективну систему сприяння професійному розвитку, елементом якої є матеріальне заохочення через мотиваційний
Фонд Університету премії для працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм
навчання, англомовних навчальних курсів; за написання і видання монографій, підручників, посібників, наукових
статей в наукометричних виданнях. «Положення про мотиваційний Фонд Університету (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Крім того, в ЗВО відповідно до Колективного договору є «Положення
про порядок встановлення та надання працівникам Львівського національного університету імені Івана Франка
надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових винагород», додаток № 6 Колективного
договору Львівського національного університету імені Івана Франка на 2017–2020 рр. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf). У рамках угод про співпрацю у грудні збирається запити від
викладачів для стажування на конкурсній основі (іноземні та вітчизняні ЗВО). Квоти переглядаються щорічно.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ЛНУ запроваджені загальноуніверситетський курс «Вдосконалення викладацької майстерності»
(https://lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu/). Курс побудований за модульною структурою, пропонується
застосування методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання та оволодіння ІТ-технологій у
навчанні. Комплекс тем охоплює знання сучасної системи вищої освіти, компетентності викладача у застосуванні
ІТ-технологій в навчальному процесі, формування уявлень про психологічні засади педагогічної діяльності,
медіаграмотність та можливості міжнародної комунікації. Викладач зможе удосконалити свої знання про роботу на
платформи MOODLE, використовувати веб-ресурси та супроводжувати здобувача у формуванні індивідуальної
освітньої траєкторії. Тривалість курсу 180 год, 6 кредитів. Для викладачів ЛНУ є безкоштовним. НПП регулярно
приймає участь у різноплановому навчанні з педагогічної майстерності. Доцент кафедри Сирота Л. Б. приймала
участь у спеціалізованому курсі (листопад 2020 - січень 2021) - тренінг з модуля 2 «Сучасні ІТ-компетентності у
роботі викладачів ЗВО» і модуля 4 «Медіаграмотність та міжнародна комунікація».

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Високий якісний склад НПП, який забезпечує освітній процес за ОП 028, має відповідний досвід, публікації,
посібники. Набір НПП для впровадження ОП 028 здійснюється на конкурсній основі за затвердженими
процедурами. Конкурс на посади НПП оголошується за поданням деканів факультетів і завідувачів кафедр є
публічними. Кандидатури на посаду викладачів обговорюються на засіданнях кафедри та Вченій раді факультету.
Взаємодія з роботодавцями в освітньому процесі стосується практичної роботи, організації спільних заходів, участі у
майстер-класах, проведенні відкритих лекцій, конференціях і круглих столах. Кафедра філософії мистецтв залучає
до аудиторних занять професіоналів з практичним досвідом організації соціокультурної діяльності. На факультеті
розповсюджена практика залучення до проведення лекцій (відкритих, диспутів) представників органів державного
управління, роботодавців, випускників факультету. Особливе значення надається академічної мобільності з ЄС. У
ЗВО створені та успішно працюють численні центри, такі як Офіс співробітництва OeAD, Німецький центр,
Британська рада, Центр італійської мови і культури, Північний центр, Інформаційний центр ЄС. У ЗВО
запроваджено ефективну систему сприяння професійному розвитку, елементом якої є матеріальне заохочення через
мотиваційний Фонд Університету.

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

ЕГ рекомендує звернути увагу на відповідність наукових публікацій НПП тим ОК, які вони викладають (Максимчук
М.В. – ОК «Економіка культури», «Вступ до фаху», «Менеджмент соціокультурної діяльності»). Процедура
проходження практик та зміст практичних навичок здобувачів потребує удосконалення. Рекомендуємо скорегувати
графік проходження практик під події та періоди ділової активності компаній і організацій (місць практик),
приділити увагу навичкам прикладної соціокультурної діяльності здобувачів в період проходження практик,
покращити організаційні засади моніторингу пропозицій роботодавців і представників баз практик.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Добір викладачів здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка». Процедура конкурсного добору враховує результати
наукової, освітньої та практичної діяльності викладачів, враховуються результати опитувань здобувачів, думка
керівництва кафедри і факультету. Провідні викладачі мають професійний досвід, який забезпечує відповідну
академічну кваліфікацію при викладанні ОК. Склад НПП, який забезпечує освітній процес за ОП, має високий
якісний показник (20 викладачів мають науковий ступінь, звання). Стейкголдери залучаються до освітнього процесу
як експерти, учасники обговорення, керівники практик, майбутні роботодавці. Їх думка доводиться до робочої групи
ОП шляхом заочних опитувань, безпосередніх зустрічей та під час організації і проведення практик. Кафедра
філософії мистецтв залучає професіоналів до проведення відкритих лекцій, диспутів, семінарів-практик. Відділ
кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ЛНУ ім. І. Франка є посередником між роботодавцями і випускниками
(здобувачами) на ринку праці. До сфери його діяльності відноситься реалізація проєктів (День кар’єри/Форум
кар’єри, Майстерня кар’єри), проведення консультацій з висвітлення питань щодо практики, стажування,
влаштування на місце праці, планування кар’єрного зростання. Інфраструктура ЗВО (Відділ міжнародних зв’язків,
Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки) складає потужну систему професійного розвитку
(підвищення кваліфікації, академічної мобільності, співпраці з іншими організаціями). Підрозділи постійно
працюють над встановленням зв’язків з вітчизняними і зарубіжними партнерами для забезпечення участі
викладачів у академічній мобільності, відбувається планове підвищення кваліфікації викладачів. На розвиток
викладацької майстерності викладачів спрямовані функціонування загальноуніверситетського курсу
«Вдосконалення викладацької майстерності». У ЗВО стимулювання викладачів до професійного розвитку,
майстерності у викладанні відбувається за рахунок впровадженої системи матеріального (Мотиваційний фонд) та
морального заохочення.

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.

Загальний огляд ЛНУ свідчить про його відповідність встановленим вимогам та цілям ОП. Матеріально-технічна
база представлена приміщеннями ЗВО із його аудиторним фондом: бібліотеками, читальними залами, плавальним
басейном, спортивними залами, гуртожитками (https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-
resources/) та базами відпочинку. Університет також має студентський клуб з глядацьким та танцювальним залами.
Навчальні корпуси забезпечені їдальнями та буфетами. У розпорядженні кафедри є 5 аудиторних приміщень,
спеціалізовані аудиторії, обладнані мультимедійними засобами (аудиторія №1, 39, 40 м2, комп’ютерний клас 29,8
м2, аудиторія імені Л. Курбаса, 30 м2), кафе «Діалог». Також здобувачі цієї ОП 028 мають доступ до сучасної
кімнати відпочинку та актової зали у якій також можна проводити пари, адже вона забезпечена великим
мультимедійним проектором та зручними стільцями з підставкою для можливих записів. У сучасних вбиральнях
облаштовані душова кабінка, де студенти та викладачі після занять можуть прийняти душ. У навчальних корпусах
наявна мережа вільного Wi-Fi доступу. Особливе місце в ЛНУ займає бібліотека (https://www.youtube.com/watch?
v=t-UnBka9QdQ&ab_channel=IvanFrankoUniversityLibrary, https://www.facebook.com/watch/live/?
v=312169713090032&ref=watch_permalink, https://www.youtube.com/watch?
v=2HDbE6MBoIM&ab_channel=Lviv4you), віртуальне відвідування якої дозволяє стверджувати, що викладачі та
здобувачі вищої освіти мають вільний та безоплатний доступ до інформаційних ресурсів потрібних для навчальної,
викладацької та наукової діяльності. За представленою інформацією, можна вважати, що в ЛНУ приділяється
значна увага оновленню спеціальної наукової літератури та придбання періодичних видань потрібних для навчання
та викладання за ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”. (blob:https://office.naqa.gov.ua/5108d8fe-1fcc-
4a9a-a9a0-6d6debb44771). Фінансова діяльність у ЛНУ імені І.Франка здійснюється прозоро за рахунок коштів з
держбюджету та оприлюднюється на сайті служб фінансово-економічного забезпечення
(https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/financial-services-and-economic-security/). Фінансове забезпечення кафедри
відбувається за рахунок коштів загального та спеціального фондів Університету та є повністю достатнім для
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.
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Огляд матеріально-технічної бази ЛНУ та спілкування із здобувачами вищої освіти, і викладачами засвідчив, що
вони мають вільний та безоплатний доступ до всіх елементів інфраструктури, в рамках освітнього процесу. Студенти
забезпечуються гуртожитком (https://students.lnu.edu.ua/campus/). Під час очного навчання від гуртожитку
кожного дня курсує автобус університету. Студенти харчуються у їдальнях та буфетах Університету
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/), в т.ч. на факультеті культури і мистецтв функціонує буфет
«Діалог». Студенти мають змогу користуватися Спортивним клубом (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/)
та Спортивно-оздоровчим табором «Карпати» (https://students.lnu.edu.ua/sport/educational-work/sportyvno-
ozdorovchyj-tabir-karpaty/), я к і задовольняють потреби студентів в оздоровленні, Центром культури та дозвілля
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). Є наявним Wi-Fi покриття, вільний доступ до комп'ютерних класів та
бібліотечного фонду. До послуг студентів також є психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-
sluzhba-universytetu), яка підтримує психічне здоров`я у здобувачів, відділ кар’єрного розвитку та співпраці з
бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/), який ділиться корисною інформацією, рекомендаціями від роботодавців.
Врахування потреб та інтересів здобувачів відбувається завдяки роботі уряду студентського самоврядування
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/). Кращою практикою ЗВО є надання безоплатної можливості для
проведення та публікації результатів досліджень здобувачів та викладачів (https://kultart.lnu.edu.ua/news/do-uvahy-
studentiv-zaproshennia-na-konferentsiiu-rehional-nyy-sotsiokul-turnyy-menedzhment-suchasni-vyklyky-i-tendentsii-
rozvytku, https://kultart.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-druha-vseukrains-ka-naukova-konferentsiia-studentiv-ta-aspirantiv-
rehional-nyy-sotsiokul-turnyy-menedzhment-suchasni-vyklyky-i-tendentsii-rozvytku ). Здобувачі та викладачі зазначили,
що задоволені умовами, які створює та забезпечує ЗВО для освітньої та соціальної діяльності.

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.

Огляд інфраструктурних елементів ЛНУ, які використовуються в навчальному процесі є безпечним для всіх
учасників освітнього процесу за ОП. Після огляду навчальних приміщень було встановлено, що вони відповідають
діючим будівельним та санітарним нормам, правилам пожежної безпеки, охорони праці. У корпусі, де проводиться
навчання за ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” є сучасна протипожежна сигналізація з відповідними
датчиками у всьому приміщенні. В Університеті забезпечується дотримання норм техніки безпеки такими
підрозділами (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/): відділом охорони праці, службою
пожежної безпеки, відділом з питань надзвичайних ситуацій. В університеті організовано роботу Психологічної
служби з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології, захисту
психічного здоров’я усіх його учасників (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu).
Найчастіше до психологічної служби звертаються з приводу особистих причин. Психологічна служба проводить
індивідуальні консультації, тренінги, тестування до яких залучаються студенти і викладачі ОП 028. Також діє
медичний пункт у головному корпусі, студентська поліклініка, де студенти регулярно проходять медичні огляди.

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

За результатами зустрічей із здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування,
встановлено, що ЗВО намагається забезпечити їм освітню, організаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти за ОП 028. Організаційну підтримку забезпечують куратори, працівники кафедри, декан,
навчальний відділ. Деканат факультету культури та мистецтв забезпечує документальний супровід на вимогу
здобувачів. Викладачі та куратори за ОП 028 створюють Telegram та Viber чати для кращої комунікації з студентами.
Також за допомогою Office 365 студенти можуть знайти номери телефонів та електронні пошти викладачів, які у них
викладають. Інформаційну підтримку надає «Відділ інформаційного забезпечення» ЛНУ ім. І. Франка
(https://dis.lnu.edu.ua/). Діяльність відділу регламентує Положення про відділ інформаційного забезпечення
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_inf_dep.pdf). Консультативну підтримку надає Лабораторія методичної підтримки
системи електронного навчання (https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/laboratory/laboratory-of-methodological-
support-of-e-learning-system/), яка сприяє узагальненню та впровадженню сучасних інформаційних та
телекомунікаційних технологій навчання в навчальний процес ЛНУ. Особливу соціальну підтримку отримують
здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи
(http://studviddil.lnu.edu.ua/). Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які
належать до цієї категорії. Також соціальна підтримка здобувачів вищої освіти реалізується через надання
соціальних стипендій (https://studviddil.lnu.edu.ua/sotsial-ni-stypendii/). Здобувачі вищої освіти можуть отримати
консультації з правових питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету в
юридичному відділі Університету (https://lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/). Консультування з
приводу працевлаштування надає Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, що функціонує відповідно до
Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЛНУ(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/Polozhennia-pro-viddil-spryiannia-pratsevlashtuvanniu-studentiv-ta-vypusknykiv-L-vivs-koho-
natsional-noho-universytetu-imeni-Ivana-Franka.pdf). Загалом, як результат інтерв'ювання студентів та представників
студентського самоврядування, встановлено, що вони повністю задоволені рівнем освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, яку їм забезпечує ЗВО.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

На офіційному сайті ЛНУ є інформація для людей з особливими освітніми потребами
(https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/), з якою вони мають можливість ознайомитися при вступі. На ОП 028 на 3 курсі
навчається здобувачка Щирба Н. - кругла сирота. У технічному плані для студентів із інвалідностями у ЛНУ
закуплений сходовий підйомник PTR-130, який знаходиться у головному корпусі, пандусами обладнані гуртожитки
університету, що показано на інтерактивній карті (https://lnu.edu.ua/about/contact-information/interactive-map/).
Через те, що будівля, в якій проводиться навчання за ОП 028, є пам’яткою архітектури, то немає можливості
облаштувати ліфт, проте були придбанні спеціальні переносні маніпулятори для того, щоб навчання було доступне
всім. У ЛНУ діє Ресурсний центр з інклюзивної освіти (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/documents/).
Діяльність Центру визначається Положенням про ресурсний центр з інклюзивної освіти у Львівському
національному університеті імені І. Франка (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-
content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pd ). В Університеті розроблено 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). У бібліотеці є книги написані шрифтом Брайля для того, щоб незрячі
студенти могли користуватися літературою (https://www.youtube.com/watch?
v=2HDbE6MBoIM&ab_channel=Lviv4you). Загалом, в ЛНУ, на достатньому рівні забезпечуються вимоги щодо
доступності, зручності і безпеки для осіб з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У ЛНУ політика та процедура врегулювання конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу в ЛНУ
регулюються такими документами: Статут Львівського національного університету імені Івана Франка»
(http://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/statut_LNU.pdf), Правила внутрішнього розпорядку
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Положення про комісію з питань етики
та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). З метою
вирішення конфліктних ситуацій при Вченій раді університету діє Комісія з питань етики та професійної діяльності,
а також працює уповноважена особа з питань запобігання і протидії корупції (Іваночко І.Б.), є телефон довіри,
поштова скринька (https://lnu.edu.ua/telefon-doviry/). Усі конфліктні ситуації вирішуються на кафедральному рівні
(у разі потреби – із залученням декана) або на вченій раді факультету. У випадку неможливості врегулювати
конфлікт на факультетському рівні, справа передається на розгляд комісії з питань етики та професійної діяльності.
Органи студентського самоврядування максимально взаємодіють з студентами. Через соцмережі студенти можуть
звернутися до Студентської ради університету з будь-якими питаннями, у тому числі з питанням вирішення будь-
яких конфліктних ситуацій. Органи студентського самоврядування охоче допомагають студентам. За результатами
зустрічей із студентами та представниками студентського самоврядування, встановлено, що на ОП 028 випадків
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЛНУ добре забезпечений навчальними аудиторіями з мультимедійним обладнанням; бібліотечний фонд наукової,
спеціальної літератури та періодичних видань знаходиться на високому рівні та постійно оновлюється. Керівництво
ЗВО слідкує та не допускає різного роду випадків пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та
корупцією.

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

Недоліки за Критерієм 7 за ОП 028 відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Критерій 7 відповідає Рівню А. Освітнє середовище та матеріальні ресурси мають досить потужний рівень, що
підтверджують всі підкритерії.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЛНУ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюється наступними
документами: «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені І.
Франка», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf; Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-
rec.pdf. За результатами проведених зустрічей із керівництвом ЗВО та іншими стейкхолдерами, встановлено, що
ЗВО систематично бере участь у розробці, перегляді та удосконаленні ОП. Перегляд ОП в межах кафедри
проводиться періодично (підготовка оновлених редакцій ОП, навчальних планів, робочих програм, силабусів). У
2019 р. редакція ОП 028 вдосконалювалася з позицій необхідності покращення фахової практичної підготовки
здобувачів вищої освіти. Також ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” переглядалася з метою
вдосконалення переліку вибіркових компонентів, а саме дисципліна «Політологія» була внесена у
загальноуніверситетський перелік дисциплін вільного вибору студента циклу загальної підготовки. До циклу
професійної та практичної підготовки було внесено дисципліну «Організація конгресового і ділового туризму», а
дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці» були оптимізовані в одну дисципліну. У 2020 р. до
нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки внесено предмет «Експертно-
оціночна діяльність». Дані зміни відбулися внаслідок консультацій з фахівцями у галузі культури і мистецтв та
здобувачами вищої освіти, що навчаються на ОП 028. Експертній комісії були представлені витяги з протоколів
засідання кафедри, методичної комісії та вченої ради університету, на яких були розглянуті та затверджені зміни до
ОП 028, що акредитується (blob:https://office.naqa.gov.ua/41934d87-6ab4-46e7-93c0-97dad6abf28b;
blob:https://office.naqa.gov.ua/84ff1958-4dd9-469d-87f8-7a77e24a3d2b; blob:https://office.naqa.gov.ua/8f110cea-26e4-
4273-acff-f94f43068751; blob:https://office.naqa.gov.ua/99afbfef-d475-48ef-8cba-f54437739372).

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.

Під час перегляду наявної документальної бази встановлено, що серед студентського складу проходить анкетування
різного типу щодо індивідуальної освітньої траєкторії, задоволеності ними циклом дисциплін вільного вибору, форм
і методів навчання та викладання, критеріїв оцінювання тощо. Результати анкетування виносяться на засідання
кафедри та враховувалися при модернізації ОП 028 (https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zovnish.-
Menedzhment-sotsiokulturnoi-diialnosti.pdf). Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду
освітньої програми, що було підтверджено під час зустрічей ЕГ зі здобувачами ОП та студентським активом. Згідно
положення «Про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка»
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/, (п.3.1 Положення) органи студентського самоврядування
мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної
роботи тощо, вносити пропозиції та рекомендації щодо змісту навчальних планів і програм та організації
навчального процесу. Представники студентського самоврядування (А.Ковбасюк, С.Турчак) беруть участь у роботі
Вченої ради факультету і забезпечують якість ОП 028 шляхом обговорення та погодження, а також беруть участь у
роботі Вченої ради університету і впливають там на процес підвищення якості ОП 028 шляхом обговорення та
затвердження. Представники студентського самоврядування комунікують із стейкхолдерами, сприяють їх
залученню до вирішення поточних питань, які виникають у процесі вибору вибіркових дисциплін, проходження
практик та можливостей подальшого працевлаштування (https://kultart.lnu.edu.ua/news/zustrich-vykladachiv-
kafedry-filosofi-mystetstv-studentiv-op-028-zi-steykkholderamy, https://kultart.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-
vykladachiv-kafedry-filosofii-mystetstv-zi-steykkholderamy-z-kyieva-ta-l-vova).

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

До процесу періодичного перегляду ОП 028 залучені роботодавці та фахівці у галузі культури і мистецтв, зокрема:
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини; Міський палац культури ім. Г. Хоткевича; Комунальний заклад
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи»;
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Громадська організація «Музей ідей». (https://drive.google.com/file/d/1q0e88ulC1oOxzfise2sJfBvtlOhIHHbX/view?
usp=sharing). Під час особистих зустрічей з викладачами та студентами кафедри філософії мистецтв, роботодавці
висловлюють свої пропозиції та бачення діяльності ОП 028 і надсилають їх у вигляді рецензій та відгуків на
програму, виступають як учасники конференцій та семінарів, які організовує факультет культури і мистецтв
(https://kultart.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-vykladachiv-kafedry-filosofii-mystetstv-zi-steykkholderamy-z-kyieva-
ta-l-vova, https://kultart.lnu.edu.ua/news/zustrich-vykladachiv-kafedry-filosofi-mystetstv-studentiv-op-028-zi-
steykkholderamy). Позитивні рецензії на ОП 028 отримані від роботодавців: Візняк Ю., генеральний директор КЗК
ЛОР КМЦ «Львівський палац мистецтв», Савко Н., в.о.директора ЦТДЮГ, Онишкевич О., в.о.директора Міського
Палацу культури ім. Г.Хоткевича, Домарадзька О., керівник львівської галереї «Зелена канапа», Мисик М., директор
ТОВ «Агенція Персона Грата» (https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Retsenzii-2017.pdf;
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Retsenzii-2020-1.pdf). Інші рецензії можна переглянути у
рубриці "Ліцензування та акредитація" (https://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests). Вибір складу роботодавців
визначається основними напрямами соціокультурної діяльності, змістом освітніх компонентів ОП 028 і потребою
забезпечення студентів базами проходження практик. У подальшому передбачається врахувати пропозиції щодо
розширення можливостей проходження практики на базах роботодавців.

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

Навчання ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» в межах Львівського національного університету імені
Івана Франка відбувається вперше. Випуск здобувачів вищої освіти за цією програмою планується у червні 2021
року. Для збору інформації про випускників буде залучено «Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом
Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І.Франка» (https://work.lnu.edu.ua/,
https://www.facebook.com/CareerOfficeLNU/). Важливі події та заходи, які організовує відділ на яких зустрічаються
працедавці, студенти та викладачі це – «Дні кар’єри ЄС», Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи та
тренінги до яких долучаються працедавці, «Майстерня кар’єри». Оскільки цьогоріч випуск з ОП 028 буде
відбуватися вперше, то додаткова інформація щодо працевлаштування випускників буде збиратися працівниками
кафедри шляхом інтерв’ю за базою контактів випускників, сформованою на кафедрі. Ще одним напрямом співпраці
з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дозволяє посилити взаємодію випускників з
університетом (https://alumni.lviv.university/).

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 закладу вищої освіти регулюється «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf). Система
забезпечення якості закладу освіти уможливлює ефективне реагування на виявлені недоліки в освітній діяльності.
Значна роль у реагуванні на недоліки в освітніх бакалаврських програмах належить вченим радам факультету та
університету. У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час освітньої діяльності з реалізації
ОП 028 суттєвих недоліків виявлено не було. Проте, існує потреба у підготовці документів про моніторинг та
періодичність перегляду освітньої програми. Крім того необхідно підсилити науково-методичну базу ОП 028. Щодо
удосконалення ОП 028 і освітньої діяльності з реалізації програми важливим є покращення ефективності
функціонування науково-методичної ради на факультеті, розширення її повноважень та оперативності діяльності.

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

У 2019-2020 н.р. відбулася акредитація ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на другому
(магістерському) рівні вищої освіти. Були прийняті до уваги рекомендації Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти щодо активізації агітаційної діяльності серед здобувачів вищої освіти з метою заохочення їх
навчання на даній ОП. У результаті проведеної діяльності відбулося збільшення контингенту здобувачів вищої
освіти. Цьогорічні випускники першого (бакалаврського) рівня планують продовжувати навчання на другому
(магістерському) рівні вищої освіти за відповідною ОП 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” (Блок 8
“Навчання і працевлаштування” https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zovnish.-Menedzhment-
sotsiokulturnoi-diialnosti.pdf).

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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Згідно з інформацією, наданою адміністративним та науково-педагогічним персоналом, Учасники академічної
спільноти залучені до перегляду ОП «Менеджмент соціокультурної діяльності» на етапі обговорення та
затвердження ОП 028 кафедрою. На кафедрі відбулося обговорення щодо збалансованості ОП, відповідність
загальних і фахових компетентностей навчальним дисциплінам ОП. В Університеті історично сформована висока
культура освітньої діяльності з залученням передових досвідів, інноваційних технологій та методик навчання
учасників академічної спільноти. Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОП 028 на таких етапах: 1.
Опрацювання та затвердження ОП кафедрою та групою забезпечення. Сюди входить перевірка ОП на
збалансованість, раціональне присвоєння кредитів, здатність студентів успішно складати дисцпліни ОП. За
наявності ОП повинна відповідати стандарту вищою освіти. 2. Затвердження ОП науково-методичною комісією, до
складу науково-методичної комісії входить професорсько-викладацький склад факультету. Висновок науково-
методичної комісії є рекомендаційним для Вченої ради факультету. 3. Затвердження ОП Вченою радою факультету,
до складу якої, крім професорського-викладацького складу залучені представники студентського самоврядування.
На даному етапі відбувається перевірка відповідності ОП вимогам факультету. У Львівському національному
університеті імені Івана Франка функціонує «Центр забезпечення якості освіти», що координує дії з організації
забезпечення якості освіти в Університеті на базі якого функціонує ОП 020. Центр створює передумови для
вивчення, узагальнення досвіду та впровадження найкращих практик щодо забезпечення якості освіти, освітнього
процесу, механізмів управління освітнім процесом, академічної доброчесності (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). На виконання рішення Вченої ради Університету від 27.06.2018
р. на факультетах створено міжкафедральні комісії для рецензування тестових завдань для проведення оцінки
якості знань студентів, які покликані їх перевірити, проаналізувати та сприяти подальшому упорядкуванню,
систематизації та доповненню бази тестів. Здійснення процесів і процедур з метою визначення якості освітнього
процесу Університету відбувається відповідно до «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Всі заходи спрямовані на забезпечення якості освіти відбуваються
за активної участі органів студентського самоврядування та академічної спільноти. Культура якості в академічній
спільноті ЗВО дійсно сформована і сприяє постійному розвитку і оновленню ОП та освітньої діяльності за цією
спеціальністю. Склад робочої групи ОП 028 відповідає встановленим вимогам до першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЛНУ розроблено внутрішні нормативи та встановлено чіткі правила забезпечення якості освіти, яких
дотримується заклад під час реалізації даної ОП. У закладі налагоджено функціональну взаємодію підрозділів,
причетних до забезпечення ефективності освітньої діяльності. У ЗВО запроваджено практику опитування
здобувачів, результати яких беруться до уваги під час коригування ОП. В університеті здійснюється активний пошук
оптимальної внутрішньої інфраструктури забезпечення культури якості.

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

ЕГ рекомендує створити анкети опитувань для роботодавців, щодо покращення ОП 028 “Менеджмент
соціокультурної діяльності”. Також рекомендуємо створити раду стейкхолдерів та роботодавців на якій б
обговорювалась ОП, вносились пропозиції і рекомендації. Рекомендуємо проводити студентські фокус-групи
здобувачів в процесі щорічного перегляду освітніх програм тощо.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЛНУ здійснюється реальний пошук ефективної системи забезпечення якості освіти. Модернізація ОП відбувається
із урахуванням зауважень та пропозицій усіх категорій стейкхолдерів. Зустрічі з усіма фокус-групами здобувачів,
НПП, адміністративного персоналу, кадрового менеджменту засвідчила їх розуміння важливості забезпечення
якості освіти і підтверджують наявність культури якості. ЕГ вважає, що внутрішнє забезпечення якості освітньої
програми відповідає вимогам Критерію 8 за рівнем 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.

Усі правила та процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу, визначені: Статутом
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Положенням про факультет культури і
мистецтв (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_kultart.pdf), Положенням про кафедру
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_department.pdf), Положенням про організацію освітнього
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів
здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf), Положенням до
дотримання академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) тощо. Відповідна інформація є у вільному доступі на сайті
Університету (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). Доступність
інформації, реалізація прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу підтверджена під час онлайн-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.

Експертною групою перевірено, що ОП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» в ЛНУ дійсно оприлюднена у
відкритому доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті (http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests). Зауваження
та пропозиції можна надсилати на email або звертатися за телефоном (http://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests).

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.

Експертною групою встановлено, що на сайті ЗВО ОП 028 знаходиться у вільному доступі і розміщена за адресою:
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/contests. Обсяг інформації по ОП, що оприлюднена на сайті, є достатнім для
зацікавлених роботодавців та інших стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЕГ зазначає, що ЛНУ своєчасно оприлюднює ОП 028, а також має достатній рівень прозорості та публічності
основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес в університеті.

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

ЕГ рекомендує удосконалити механізми онлайн-доступу до результатів анкетування та процедури аналізу
впровадження рекомендацій зовнішніх стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Присутній достатній рівень прозорості та публічності основних документів і процедур, що забезпечують та
регулюють освітній процес в ЗВО. ОП відповідає критерію 9 за рівнем В. Наведені рекомендації спрямовані на
удосконалення реалізації ОП.
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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

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.
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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 A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***
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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

Копієвська Ольга Рафаілівна

Члени експертної групи

Афенченко Геннадій Владленович

Баула Діана Марія Андріївна
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