
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 21328 Географія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 106 Географія

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 21328

Назва ОП Географія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 106 Географія

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 Шевченко Ольга Григорівна, Сержантова Юлія Юріївна, Яроменко
Оксана Володимирівна (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://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography

Програма візиту експертної групи https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography

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

ОПП «Географія» першого (бакалаврського) рівня дозволяє забезпечити підготовку якісного фахівця-географа,
сформована на «традиціях» потужної Львівської наукової школи географів. Особливістю даної ОП є
міждисциплінарність, що забезпечується різноплановістю підготовки за рахунок широкого спектру навчальних
дисциплін. ОПП «Географія» дозволяє забезпечити підготовку якісного фахівця-географа у якого сформовані
необхідні компетентності, вміння й навички у напрямку природничої та суспільної географії та затребуваного на
ринку праці. Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
затребуваних спеціальностей. Зміст освітньої програми «Географія» бакалаврського рівня та освітні компоненти в
сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання, узгоджених з думкою
стейкголдерів. Достатня кількість освітніх компонентів у ОПП та відповідно достатня кількість годин відведених
саме на практичні та лабораторні заняття, різновиди практик та високе їх забезпечення сприяють підсиленню знань
та виробленню практичних навичок у підготовці географів. Відбувається формування здобувачами вищої освіти
індивідуальної освітньої траєкторії. Матеріально-технічна забезпеченість є високою. Інноваційність та унікальність
освітнього середовища та матеріальних ресурсів сприяють забезпеченню програмних результатів за ОП
«Географія», що підтверджено достатньою кількістю навчальних приміщень, забезпеченістю комп’ютерними
класами, програмним забезпеченням, наявністю унікальних бібліотечних фондів та електронним доступом до них.
Прослідковується загальна відповідність критеріям. Освітня програма «Географія» містить недоліки, що підлягають
виправленню. Провадження освітньої діяльності за ОПП є доцільним. Перспективні орієнтири варто визначати
актуальністю нових спеціалізацій у рамках ОПП «Географія» першого бакалаврського рівня у галузі знань
«Природничі науки».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1.Зміст міждисциплінарної ОПП «Географія» є зрозумілим та відповідає предметній області спеціальності, що
засвідчують програмні компоненти та програмні результати навчання. 2.Правила прийому на навчання є
зрозумілими, чіткими. Зручним для абітурієнта є розміщення інформації на сайті географічного факультету у
підрозділі «Вступнику». 3.Зміст освітніх компонентів оновлюється у відповідності до сучасних тенденцій у розвитку
географічної науки та власних досліджень. 4. Навчання відповідає вимогам студентоцентричного підходу. Методика
навчання і викладання є полікомпонентною. Встановлені чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних
заходів, що регламентуються низкою документів ЗВО. 5. ЛНУ імені Івана Франка має зрозумілу політику щодо
академічної доброчесності, що регламентується низкою документів. 6. Професійна кваліфікація викладачів,
задіяних у реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН навчання на достатньому у рівні.
Конкурсний відбір НПП в ЗВО здійснюється згідно прозорої публічної процедури, функціонує система морального
та матеріального заохочення НПП. 7. Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу. 8.
Студентське самоврядування приймає активну участь в організації навчально-виховного процесу. 9. Рівень
матеріально-технічного забезпечення є високим. На високому рівні провадяться освітньо-наукова діяльність та
забезпечення різних видів практик, інформаційна діяльність, в тому числі, й в дистанційному форматі. Високими є
забезпеченість спеціальним аудиторним фондом та комп’ютерними класами, наявний великий обсяг бібліотечних
фондів та електронний доступ до них. Географічний факультет має чотири гірські стаціонари, що визначається як
зразковість та унікальність. Дані стаціонари активно використовуються в якості баз практик для здобувачів вищої
освіти за ОП «Географія», для проведення наукових досліджень та реалізації міжнародних проєктів. 10.Права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються нормативно-правовивими документами, розроблених
та впроваджених закладом вищої освіти. 11.На офіційній веб-сторінці ЗВО оприлюднено достатньо повний перелік
документів, що регламентують діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Зміст освітньої програми «Географія» першого (бакалаврського) рівня є змістовними та розташування освітніх
компонентів логічним, проте структура даної ОПП є дещо ускладненою. Складним є процес вибірковості освітніх
компонентів за блоками. Відсутнє схематичне зображення структурно-логічних схем в освітніх програмах. Практика
прийняття участі здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною освітньої програмою у програмах академічної
мобільності відсутня. Рекомендації: підвищити публікаційну активність викладачів у виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus та Web of Scince; посилити залучення професійоналів-практиків до проведення занять
на ОПП. При подальшій реалізації освітньої програми «Географія» перевіряти на наявність академічного плагіату
студентські курсові та кваліфікаційні роботи. З врахуванням пропозицій випускників рекомендуємо удосконалити
зміст окремих компонентів ОП «Географія» крізь призму тематик з публічного управління, правового регулювання
та розглядати психолого-етичні аспекти діяльності особистості, що вмотивовано сучасними викликами та ризиками
перед фахівцем-географом, тим самим сприяти набуттю здобувачами вищої освіти нових соціальних навичок. З
метою забезпечення якісного освітнього процесу рекомендуємо здійснювати опитування щодо фактичного
навантаження здобувача вищої освіти.

III. Аналіз
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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.

Цілі освітньої програми «Географія» (далі ОП «Географія»), що затверджена Вченою Радою Львівського
національного університету імені Івана Франка (далі ЛНУ імені Івана Франка), протоколом №86/7 від 03.07.2020р.,
чіткі та відповідають Стратегії Університету станом на 2016-2020 (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) й полягають у: - забезпеченні високої якості навчального процесу, що
визначається додаванням дисциплін, що забезпечують компетентності, які потребує сучасний ринок праці не лише
за рахунок суто географічних дисциплін; - досягненні найвищих світових стандартів та глобалізації наукових
досліджень, що визначається тісними звʼязками з зарубіжними ЗВО (зокрема країн ЄС) у науко-дослідницькому
напрямі; - підтримкою національно-патріотичної свідомості, поваги до культурного та історичного минулого
держави через суспільно-географічні дисципліни; - формування особистості як носія інноваційного та
інтелектуального потенціалу, що визначається через реалізацію та генерування змін, що потребує регіон та країна
вцілому в освітньому та науковому напрямках. Дана ОП дозволяє також забезпечити підготовку якісного фахівця-
географа, у якого сформовані необхідні компетентності, вміння та навички у напрямку природничої та суспільної
географії. Особливістю даної ОП є міждисциплінарність, що забезпечується різноплановістю підготовки та дає
можливість опанувати знання за рахунок широкого спектру навчальних дисциплін. Під час спілкування з
адміністрацією ЛНУ імені Івана Франка та гарантом ОП було підтверджено, що Університет підтримує політику і
напрямок розвитку міждисциплінарних ОП, якою освітньою програмою вважається «Географія». Це відповідає
Стратегії ЛНУ імені Івана Франка на 2021-2025 р. та відображено у Проєкті ОП «Географія» на 2021-2022 н.р., що
наразі розміщені на сайті для внесення пропозицій від стейкголдерів.

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

У розробці ОП «Географія» за 2017-2019 рр. брали участь члени групи забезпечення, зокрема представники кафедр
факультету, що задіяні під час реалізації освітньої програми. Під час розробки ОП «Географія» на 2020-2021
навчальний рік окрім потужного професорського-викладацького складу факультету було залучено роботодавця
(Ростислав Сосса) та студента 3-го курсу, що було підтверджено під час спілкування, відображено в ОП (група
забезпечення) та є позитивною практикою. У процесі спілкування з гарантом було визначено, що під час
формування цілей та програмних результатів ОП враховувались побажання всіх стейкголдерів шляхом залучення їх
до обговорень, дискусій під час конференцій, круглих столів тощо. Під час зустрічі зі здобувачами було
підтверджено, що вони періодично залучені до перегляду даної ОП шляхом проходження опитувань та моніторингів
як загальноуніверситетських та факультетських, так і окремо за освітніми компонентами (ОК) за ініціативи
викладачів. Зазначено, що до ОП 2021-2022 н.р. відповідно до опитування студентів було вилучено ОК
«Політологія». Під час спілкування з випускниками географічного факультету з’ясовано, що комунікація з ними
відбувається через окремих викладачів, тому ЕГ радить підвищити комунікативну активність з випускниками,
шляхом розробки та залучення їх до періодичних опитувань. Було отримано позитивні рецензії на ОП за 2016-2017
р. від виконавчого директора ВСГО «Асоціація агенцій регіонального розвитку України» Третяка Ю.І., від в.о.
директора НПП «Гуцульщина» Стефурака Ю.П., на ОП за 2018-2019 р. від директора ТОВ «Українська
картографічна група» Ростислава Сосси, за 2020-2021 р. від директора Департаменту екології та природних ресурсів
Руслана Гречаника тощо. На запит ЕГ було надано три витяги з протоколів засідання Вченої ради географічного
факультету (з протоколу №2 від 20.03.18, з протоколу № від 20.03.19, з протоколу №3 від 19.05.20), де в повній мірі
відображені всі зміни, що вносились до ОП за період 2018-2020 років, а саме зменшення/збільшення кількості
кредитів ЄКТС окремих дисциплін, перенесення дисциплін в інші семестри, заміна дисциплін тощо. Інформація, що
подана у Додатках до цих протоколів не відображає інформацію про стейкголдерів, що надали пропозиції, тому ЕГ
рекомендує додати це окремим пунктом під час наступних переглядів ОП.

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 та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку
праці, що наразі полягає в екологізації та сталому розвитку сфер життя суспільства. В даній ОП це забезпечується
завдяки дисциплінам екологічного спрямуванням (ОК «Раціональне використання природних ресурсів і охорона
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природи», ОК «Природно-заповідна справа» тощо), окремими тематиками інших ОК та практиками. Галузевий
контекст визначається широким спектром дисциплін від вивчення глобальних проблем, фізико-географічних та
суспільно-географічних особливостей, що забезпечують такі освітні компоненти як: «Фізична географія материків і
океанів», «Регіональна економічна і соціальна географія» тощо, так і регіональних локальних, що в свою чергу
пов’язані з Україною вцілому та м. Львів зокрема, а саме: «Міста України», «Географія Львова з основами
екскурсійної справи» тощо. Також регіональний та галузевий контекст прослідковується у дослідженнях під час
практик та у тематиках досліджень курсових робіт. Щодо аналогічних вітчизняних освітніх програм, то під час
зустрічі, гарант ОП зазначила, що враховувався досвід Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, , Волинського національного університету
імені Лесі Українки тощо, зокрема структурно-логічні схеми освітніх програм географічного спрямування
зазначених вищих навчальних закладів. Гарант також зазначила, що серед досвіду іноземних закладів до уваги було
взято університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща), де аналізувались програми факультету Наук про
Землю, зокрема з Картографії та геоінформатики та Планування соціально-економічного простору було взято досвід
змістового наповнення, викладання та структури окремих ОК та їх тематик.

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.

На момент розробки та затвердження ОП «Географія» на рівні Вченої ради факультету (протокол №3 від
19.05.2020) стандарт вищої освіти відсутній, проте ОП відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій. У
звʼязку з затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 Географія для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти (наказ МОН України № 805 від 16.06.2020 р.)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/07/10/106_Heohrafiya%20bakalavry.pdf , ОП
«Географія» було приведено у відповідність до Стандарту, що відображається у Проєкті ОП на 2021-2022 роки та
визначається зміною окремих освітніх компонент, компетентностей та програмних результатів. ОП «Географія»
2020-2021 року частково відповідає Стандарту у напрямку предметної області (зорієнтована на вивчення природно
та суспільно географічних комплексів, на геоекологічний та картографічний підходи тощо), окремим загальним
компетентностям (ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК9, ЗК11) за 100% відповідністю та іншим – за схожістю за змістом, окремим
спеціальним компетентностям (СК1, СК3, СК11) за 100% відповідністю та іншим – за схожістю за змістом, окремим
програмним результатам (ПР2, ПР4, ПР7) за 100% відповідністю та іншим – за схожістю за змістом. У програмі не
введено обовʼязковим ОК «Кваліфікаційна робота», що є недоліком. На даний момент у проєкті ОП «Географія» на
2021-2022 р. наявний ОК «Кваліфікаційна робота», а окремі недоліки в ОП за 2020 рік пояснюються браком часу
між датами оприлюднення Стандарту та датами обовʼязкового затвердження ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП «Географія» відповідають Стратегії ЗВО, є чіткими та сформовані з урахуванням ринку праці, галузевого
контексту, досвіду вітчизняних та зарубіжних програм. Робоча група ОП має широкий склад: потужний
професорсько-викладацький склад (представників з кожної кафедри, що залучені до функціонування ОП),
представників роботодавців та студентів. Підтверджено врахування інтересів стейкголдерів та студентоцентрований
підхід. Прослідковується тенденція змін та оновлення ОП з 2017 по 2021 роки.

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

Рекомендуємо задля оприлюднення інформації щодо перегляду ОПП «Географія» під час затвердження на Вченій
раді факультету, додати пункт про осіб та їх статус, що вносили пропозиції (зміни) в ОП; посилити співпрацю з
випускниками факультету за різними ОПП шляхом залучення їх до періодичних опитувань та комунікації з ними
через пошту, соціальні мережі тощо.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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Експертна група дійшла до висновку, що ОП «Географія» за критерієм 1 відповідає рівню В. При оцінці ОП за
Критерієм 1 брались до уваги позитивні сторони: відповідність місії та стратегії ЗВО, визначення думки всіх
стейкголдерів щодо цілей та програмних результатів та негативні сторони: часткова відповідність Стандарту ВО,
відсутність у формах подання щодо пропозицій змін в ОП інформації про осіб та їх статус та мінімальна співпраця з
випускниками, що здійснюється лише окремими викладачами. Враховуючи недоліки, ЕГ прийшла до висновку, що
їх можна ліквідувати за короткий час та при наступному перегляді ОП (частково вже ліквідовано).

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).

ОПП «Географія» є міждисциплінарною та налічує в обсязі 240 кредитів (ECTS), у відповідності до навчального
навантаження та до освітньо-професійних програм на здобуття першого (бакалаврського) рівня. Стандарт для галузі
знань 10 Природничі науки для першого (бакалаврського) рівня затверджено від 16.06.2020 р.
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/07/10/106_Heohrafiya%20bakalavry.pdf) Експертній
групі надано ОПП «Географія» 2017, 2018, 2019, 2020 рр.
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). У всіх ОПП у розподілі навчального навантаження на
обов’язкові компоненти припадає 180 кредитів та 60 кредитів (ECTS) на дисципліни вільного вибору здобувача
вищої освіти, що складає 25%.

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 ОПП «Географія» є зрозумілим. На думку експертної групи дещо ускладненою є будова освітньої програми.
Складним є процес вибірковості, проте, це обґрунтовується її міждисциплінарним характером. В ОПП 2017 р.
запропоновано 46 ОК (у т.ч. ОК 1-7 – цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; ОК 8-38 – цикл
професійної і практичної підготовки; по 8 ОК забезпечують 7 (сім) блоків внутрішньої спеціалізації
міждисциплінарної ОПП) та 15 вибіркових компонент (ВК) (у т.ч. 4 – з циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки та 11 – з циклу професійної та практичної підготовки); ОПП 2018 р.: 47 обов’язкових ОК та 14 ВК; ОПП
2019 р.: 46 ОК, з них по 9 ОК забезпечують внутрішню спеціалізацію 7 блоків внутрішньої спеціалізації обов’язкових
та 15 ВК. В ОП 2020 р. простежуємо зміни у її структурі: обов’язкових ОК 42 (цикл загальної підготовки – ОК 1-6;
цикл професійної та практичної підготовки – ОК 7-42) та вибіркові компоненти ОП (цикл загальної підготовки – 4
ОК, цикл професійної та практичної підготовки – 5 ОК, цикл професійної та практичної підготовки здійснюється
уже за блоками вибіркових дисциплін – 7 блоків вибіркових дисциплін з 7 компонентів). ОК запропоновані в ОП
передбачають досягнення запропонованих цілей та ПРН. До прикладу, в ОП «Географія» 2017 р. ОК12 «Основи
фізичної географії» забезпечує досягнення РН 2, РН 3, РН 5, РН 6, РН 7; ОК 25 «Загальна гідрологія» РН 3, РН 4, РН
5, РН 6, РН 7, РН 14. У переліку компонент ОП та СЛС, які подані у вигляді таблиць, курсові роботи і практики
розміщенні у блоках вибіркових дисциплін, що на думку експертної групи не є логічним (ОП 2017 та 2019 рр.: ВБ 12
«Практика навчальна ознайомча», ВБ 13 «Практика навчальна комплексна», ВБ 14 та ВБ15 «Курсові роботи». В ОП
2020 р. курсові роботи та практики у переліку ОК віднесені до обов’язкових, проте, у таблиці СЛС залишаються у
вибіркових. З метою кращого відображення взаємозв’язку та послідовності освітніх компонентів рекомендуємо СЛС
подати у вигляді схеми. Перегляд ОП та відповідні зміни внесені до ОП та НП, щодо кредитів та логічного
розташування ОК за семестрами, а також вибірковості, засвідчують про позитивну динаміку в удосконаленні
структури ОП, ОК у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Підтвердженням є надані експертній
групі Витяги протоколів засідання Вченої ради ЛНУ (Витяг протоколу про зміни ОПП №3 від 20.03.2019; №3 від
19.05.2020). У проекті ОПП Географія на 2021-2022 н.р. зміст освітньої програми має чітку структуру,
рекомендовано визначити ПРН відповідними ОК (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). За
доцільне, вважаємо рекомендувати забезпечити РН11 Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень,
чесності, професійного кодексу поведінки (згідно Стандарту, 2020 р.) у тематиці певних ОК. Серед здобувачів вищої
освіти, що навчаються на даній ОП, не проводиться опитування щодо фактичного навантаження студентів.
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography).

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

Зміст ОПП «Географія» відповідає предметній області спеціальності 106 – Географія. Запропоновані дисципліни
охоплюють знання про усі сфери географічної оболонки Землі, природні та соціально-економічні закономірності їх
формування та геопросторову організацію. Зміст та наповненість програмних компонентів повністю відповідає
предметній області визначеної для неї спеціальностей та загальним цілям навчання. Забезпечується
міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх фахівців-географів за ОП «Географія».
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

В ОПП «Географія» пріоритети вибірковості для здобувачів вищої освіти здійснюється на основі Положення про
організацію освітнього процесу від 21.06.2018 р. (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) та Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf) забезпечуючи
можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибір навчальних дисциплін вільного вибору. У
процесі спілкування зі здобувачами вищої освіти експертна група переконалася у дієвості процедури вибору
навчальних дисциплін. Процедура вибору є наступною:1) у 3-6 семестрах здобувачі вищої освіти обирають одну
дисципліну з циклу загальної підготовки; 2) у 4-8 семестрах з циклу професійної та практичної підготовки; 3) з 5
семестру здійснюється вибір з циклу професійної та практичної підготовки за блоками вибіркових дисциплін (до
2020 р. блоку дисциплін внутрішньої спеціалізації): «Фізична географія і геоекологія», «Геоморфологія і
палеогеографія», «Економічна географія і геоекономіка», «Охорона природи і збалансоване природокористування»,
«Просторове планування і геоурбаністика», «Ґрунтознавство і управління земельними ресурсами», «Картографія та
геоінформаційні системи». Серед здобувачів вищої освіти сформовано академічні групи відповідно до вибору з
циклу професійної та практичної підготовки за блоками. Таким чином, ЗВО забезпечує формування індивідуальної
освітньої траєкторії студента у виборі навчальних дисциплін. Здобувачі вищої освіти здійснюють вибір через
електронні кабінети. Зауважимо, що у проекті ОП «Географія» запропоновано не 7 (сім), а 4 (чотири) блоки
вибіркових дисциплін у циклі професійної та практичної підготовки («Фізична географія і геоекологія»,
«Геоморфологія і палеогеографія», «Економічна географія і геоекономіка», «Охорона природи і збалансоване
природокористування») (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). Зміни передбачені у проекті
ОП «Географія», враховують вимоги Стандарту вищої освіти для Галузі знань 10 Природничі науки для першого
(бакалаврського) рівня, а також затребуваність здобувача вищої освіти (абітурієнта) у виборі спеціальностей, що
сприяє удосконаленню міждисциплінарної програми.

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

ОП «Географія» та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Набути
компетентності, необхідні для подальшої професійної підготовки, здобувачі вищої освіти мають можливість
виконуючи практичні, семінарські та лабораторні заняття, проходячи навчально-ознайомчу (комплексну) та
виробничу практики, що сприяють підсиленню знань та виробленню практичних навичок у підготовці географів. У
даній ОП достатня кількість освітніх компонентів конструктивного спрямування та відповідно достатня кількість
годин, відведених саме на практичні та лабораторні заняття (до прикладу: у НП 2018 р. на ОК Інформатика з
основами геоінформатики передбачено 48 лабораторних год; Прикладна геоморфологія – 32 лаб. год, Геоматика –
48 лаб. год; Раціональне природокористування – 32 год практичного заняття, Природно-заповдна справа – 48 лаб.
год). Різновиди практик з можливістю вироблення умінь безпосередньо на місцевості (на стаціонарах практик),
дозволять сформувати фахівця з високою практичною підготовкою.

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

ОПП «Географія» передбачає формування соціальних навичок у здобувачів вищої освіти. Успішно соціалізуватися,
зокрема працювати в командній роботі, майбутньому професійному фахівцю-географу допоможуть практики, що
передбачені за даною ОПП та є виїздними (ОПП 2020 р.: ОК 40 Практика навчальна міжзональна географічна – 6
кредитів; ОК 41 Практика комплексна – 6 кредитів, Практика виробнича – 12). Розвитку «soft skills» забезпечує
участь здобувачів вищої освіти у наукових конференціях, що відбуваються на географічному факультеті, участь у
Конгресі географів тощо. Завдяки проблемно-орієнтованому навчанню навчальні дисципліни ОПП забезпечують
формування соціальних навичок, зокрема, особистісний розвиток, вміння комплексно вирішувати проблеми,
здатність до роботи в команді, уміння та навички письмового й усного спілкування тощо. У результаті онлайн-
спілкування з випускниками географічного факультету експертна група прийшла до висновку рекомендувати
удосконалити зміст окремих компонентів ОП «Географія» крізь призму тематик з публічного управління, правового
регулювання у зв’язку з децентралізацією в країні та розглядати психолого-етичні аспекти діяльності особистості,
що вмотивовано сучасними викликами перед фахівцем-географом, тим самим сприяти набуттю здобувачами вищої
освіти нових соціальних навичок.

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

Професійний стандарт був відсутнім на момент запровадження ОПП «Географія».
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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.

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) визначає навантаження здобувачів
вищої освіти. За ОПП «Географія» навчальний час здобувача вищої освіти передбачає 16 тижневий семестр, 5-
денний робочий тиждень тривалістю не більше 40 академічних годин. Обсяг кредитів та облік годин навчального
навантаження дотримано. Частка годин самостійної роботи складає 54,3% від загального обсягу годин (у структурі
годин для освітнього компоненту передбачено 47% від загальної кількості год.). Середнє тижневе навантаження
здобувача вищої освіти складає 26,5 аудиторних годин.

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.

Дуальна форма навчання при підготовці здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня вищої освіти за ОП
«Географія» не здійснюється. Під час зустрічі з адміністрацією закладу експертна група переконалася, що
запровадження дуальної освіти перебуває на стадії активного обговорення та є одним із завдань, передбачених у
Стратегії ЛНУ ім. Івана Франка на 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-
2025.pdf ).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст міждисциплінарної ОПП «Географія» є зрозумілим та відповідає предметній області спеціальності, що
засвідчують програмні компоненти та програмні результати навчання. Загальна кількість кредитів відповідає
вимогам законодавства та складає 240 кредитів ЄКТС. Достатня кількість освітніх компонентів у ОПП прикладного
характеру та відповідно достатня кількість годин відведених саме на практичні та лабораторні заняття, різновиди
практик та високе їх забезпечення сприяють підсиленню знань та виробленню практичних навичок у підготовці
географів. Зміст освітньої програми «Географія» бакалаврського рівня та освітні компоненти в сукупності дають
можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання, узгоджених з думкою стейкголдерів

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

Складною є «структура вибірковості» ОПП «Географія». Структурно-логічні схеми в ОПП представлені у вигляді
таблиць. Розміщення курсових робіт і практик у блоках вибіркових дисциплін (в ОПП 2017-2019 рр.) та
представлення їх у структурно-логічних схемах ОПП (таблицях) як вибіркових не є логічним. Серед здобувачів
вищої освіти, що навчаються на даній ОП, не проводиться опитування щодо їх фактичного навантаження.
Рекомендуємо структурно-логічні схеми в ОПП зобразити схематично. Рекомендуємо у перспективі забезпечити
РН11 (Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, чесності, професійного кодексу поведінки (згідно
стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 (Географія) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2020 р.)).
Удосконалити зміст окремих освітніх компонентів ОПП «Географія» розглядаючи тематики з публічного
управління, правового регулювання, виходячи з потреб фахівця на ринку праці та розглядати психолого-етичні
аспекти у діяльності, що вмотивовано сучасними викликами та ризиками у суспільстві. Тим самим посилити
формування соціальних навичок у майбутнього фахівця-географа.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони Критерію 2, можна визначити, що рівень відповідності критерію – В. В
ОПП «Географія» наявні слабкі сторони проведення освітньої діяльності за підкритерієм 1.2.: складна структура
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вибірковості, «розміщення» курсових робіт та практик у блоках вибіркових дисциплін, відсутність схематичного
зображення структурно-логічних схем в освітніх програмах. Незважаючи на слабкі сторони, освітні компоненти
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання й забезпечити підготовку фахівця-
географа.

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

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

Правила прийому до Львівського національного університету розміщенні за посиланням:
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ (затверджені Вченою радою університету від 20.12.20).
Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування
(1.2.). У Додатку 1 даного документу (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на
навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання) зазначено про прийом за спеціальністю Географія ОП
«Географія» на 120 осіб денної форми здобуття освіти. Конкурсний відбір передбачає процедуру відбору вступників
на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти
на конкурсній основі. Відповідно до правил прийому та зарахування на навчання до ЛНУ імені Івана Франка осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим) для здобуття освітнього ступеня бакалавр за
денною формою навчання на місця, що фінансуються з державного бюджету, заявник вступає у межах квоти-2,
затвердженої МОН України для Університету, на конкурсних засадах (Додаток 10). Згідно правил прийому та
зарахування на навчання до ЛНУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС (Додаток 11),
визначено особливі умови річного оцінювання та державної підсумкової атестації та прийому заявників вищої
освіти в Університеті. (https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission). Правила прийому на навчання є
зрозумілими, чіткими, не містять дискримінаційних положень та, відповідно до вимог, оприлюднені на офіційному
вебсайті. На сайті географічного факультету ЛНУ розкрито Алгоритм вступної кампанії для здобуття освітнього
рівня бакалавр за спеціальністю «Географія», що є корисним для здобувача.
https://geography.lnu.edu.ua/admission/specializations

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

Зарахування на перший курс навчання за ОПП «Географія» першого (бакалаврського рівня) вимагає наявність
базової середньої освіти та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів
визначених Правилами прийому з урахуванням специфіки спеціальності 106 Географія. Зручним для абітурієнта є
розміщення на сайті географічного факультету у підрозділі «Вступнику» інформації про дану ОПП з названими
необхідними предметами ЗНО та ліцензованих обсягом місць. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
УЦОЯОО: 1. Українська мова; 2. Географія; 3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або
фізика, або хімія (https://geography.lnu.edu.ua/admission/specializations).

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентуються положеннями, розробленими та
затвердженими нормативними документами, які оприлюднені на сайті університету, Тимчасове положення про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Положення
про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf). Координатором реалізації академічної мобільності географічного факультету є Ю.Зінько. Є можливість
супроводу процесу визнання результатів навчання та перезарахування кредитів ЄКТС, оформлення індивідуального
навчального плану академічної мобільності для студента. У ЗВО проходить «Інформаційний день академічної
мобільності». У процесі онлайн-спілкування з представниками різних фокус-груп експертна група переконалася, що
питання академічної мобільності розглядаються на географічному факультеті. До прикладу, у рамках угоди між
ЛНУ ім. Івана Франка та КНУ ім. Тараса Шевченка укладена програма «САМ Україна – студентська академічна
мобільність» та передбачена академічна мобільність між студентами ОПП «Географія» (Наказ ЛНУ від 19.06.2020).
Наказ про порядок організації проведення конкурсу Еразмус+ індивідуальна навчальна кредитна мобільність (від
06.12.2017 р.) (https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/nakaz_0-145.pdf) Проте, практик
застосування академічної мобільності на ОПП «Географія» не було. У процесі спілкування з’ясовано, що головною
перешкодою наразі є карантинні обмеження. Експертною групою рекомендовано посилити академічну мобільність,
як для викладачів так і здобувачів вищої освіти. Реалізувати процес академічної мобільності на ОПП «Географія»
використовуючи усі можливі варіанти.

Сторінка 9



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 ім. Івана Франка можливим є визнання результатів навчання у неформальній освіті. Документ Порядок
визнання у даному ЗВО результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті визначає можливість
перезарахування не більше 6 кредитів на бакалаврському рівні у межах навчального року та дозволено лише для
нормативних дисциплін, які викладатимуть у наступному семестрі. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_infeducations-results.pdf). Визначено процедуру визнання результатів навчання:
здобувач вищої освіти звертається із заявою, а Предметна комісія на факультеті визначає види та обсяги виконання
письмових завдань, які передбачені робочою програмою дисципліни. Передбачено 30-денний термін підготовки і
здачі роботи, а також процедуру апеляції. У разі успішного перезарахування балів і кредитів, здобувачі вищої освіти
мають можливість визнання результатів навчання. За період реалізації освітньої програми «Географія» випадків
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на 2021 навчальний рік для вступників на ОПП «Географія» є чіткими та зрозумілими,
оприлюднені на сайті з відповідними додатками. Зручним для абітурієнта є розміщення на сайті географічного
факультету у підрозділі «Вступнику» інформація про дану освітню програму. У ЗВО є можливим визнання
результатів навчання у неформальній освіті. Визначено процедуру визнання результатів навчання у неформальній
освіті здобувач вищої освіти.

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

Слабкою стороною є відсутність практики прийняття участі здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОПП
«Географія» у програмах академічної мобільності. Рекомендуємо посилити академічну мобільність, як серед
викладачів так і здобувачів вищої освіти, використовуючи програми семестрового обміну тощо. Рекомендуємо
сприяти реалізації процесу визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті за даною освітньою
програмою.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони Критерію 3, можна визначити, що рівень відповідності критерію – В,
оскільки містить недоліки, які не є суттєвими та підлягають виправленню, а саме реалізації практик академічної
мобільності на ОПП «Географія».

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.

В ЛНУ імені Івана Франка розроблене та функціонує Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), в якому чітко визначені форми
(лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація) та методи (навчальні заняття;
самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи) навчання. Використання на ОП даних методів і форм
в повній мірі забезпечує викладання, засвоєння матеріалу та досягнення визначених програмних результатів. На
самостійну роботу студентам відводиться найбільше часу, а практична підготовка забезпечується навчальними та
виробничими практиками, на які передбачається 24 кредити ЄКТС. Методи і форми, що застосовуються для
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забезпечення ПРН у межах освітніх компонентів програми зазначені в силабусах та оприлюднені на сайті
факультету (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). Лекційні заняття як форма навчання
задовольняє ПРН, які повʼязані з засвоєнням теоретичного матеріалу (ПРН2, ПРН4, ПРН10 тощо), семінарські
заняття задовольняють ПРН, які повʼязані з визначенням сучасного та актуального стану географічної оболонки
Землі, геоекологічної ситуації тощо (ПРН9, ПРН11 тощо), практичні заняття задовольняють ПРН, які повʼязані з
оприманням практичного досвіду в аналізі та відображення аналізу актуальних географічних процесів (ПРН12,
ПРН13 тощо), практики задовольняють ПРН, які повʼязані з використанням польових методів та комплексних
досліджень (ПРН3, ПРН5 тощо). Положення про організацію освітнього процесу, Положення про Студентське
самоврядування (https://students.lnu.edu.ua/self-government/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-
pechatkoiu.pdf) та 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) також
регулюють студентоцентрований підхід, що проявляється в систематичних опитуваннях, де висвітлені питання щодо
форм та методів навчання. ЕГ було зазначено, що в результатах проведених моніторингів, де прийняло участь 70%
студентів, частка осіб, які було не задоволені формами і методами навчання складала 14%, таким чином ЕГ радить
проводити локальні моніторинги (окремо по дисциплінах) задля швидкого реагування та конкретизації.
Студентоцентрованість також підтверджується наявністю вибіркових дисциплін (загальною вагою 25%, тобто 60
кредитів ЄКТС), вільним вибором тематик курсових робіт та баз для проходження виробничих практик. В умовах
карантинних обмежень викладачами та студентами було підтвердження використання сучасних програм (Zооm, MS
Teams, MOODLE).

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

Під час зустрічей зі здобувачами, було підтверджено наявність у них електронного розкладу
(https://geography.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv-2) (розміщений на сайті факультету та дублюється в MS Teams
і MOODLE) та їх обізнаність щодо розміщення робочих програм дисциплін та силабусів. Ознайомлення з РП або
силабусом відбувається під час першого заняття, де викладачі знайомлять студентів зі структурою та цілями курсу,
очікуваними результатами, формами і методами контролю тощо. Під час карантину освітній процес відбувається у
дистанційній формі, а тому розроблена додаткова вкладка на офіційному сайті факультету
(https://geography.lnu.edu.ua/dystantsiyne-navchannia). Експертній групі І. Гудзеляк було продемонстровано
навчальну дисципліну «Географія населення з основами демографії» в системі MOODLE. Висока наповненість
курсу, наявність презентаційного матеріалу, а також статистика «відвідування» навчальної дисципліни підтверджує
використання системи дистанційного навчання здобувачами вищої освіти, що навчаються за даною ОП.

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

Здобувачі вищої освіти з ОП «Географія» мають змогу займатись науково-дослідницькою роботою виконуючи
індивідуальні навчально-дослідницькі завдання та беручи участь у практиках, конференціях, відкритих семінарах,
готуючи курсові роботи, беручи участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах тощо, що регламентуються
Положенням про порядок організації та проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf), Положення про порядок організації та
проведення Всеукраїнських студентських олімпіад (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_stud_olimpiada.pdf) тощо. Було також зазначено активну участь студентів у щорічній
студентській науковій конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні»
(https://geography.lnu.edu.ua/students/conference), де студенти проходять два етапи участі та публікують матеріали
конференцій у збірнику. Позитивною практикою є залучення студентів до різних експедицій: «Слідами давнього
зледеніння», «Головний Європейський вододіл: на перетині басейнів Вісли, Дністра та Дніпра» та екскурсій. Під час
зустрічі з адміністрацією, декан факультету, зазначив, що цьогоріч у числі переможців Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з Географії є студентка, що навчається на даній освітній програмі. Щодо дослідницьких
методів в освітньому процесі під час вивчення ОК, то можна зазначити, що окремі ОК мають практичні та
семінарські заняття в напрямку вивчення та аналізу процесів і явищ, презентації окремих думок студентів щодо
розвитку таких процесів тощо. Зазначаємо, що ОК «Практика навчальна міжзональна загальногеографічна», ОК
«Практика комплексна» включають в себе індивідуальні дослідницькі завдання та тематики для студентів.

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

Зміст ОК оновлюються у відповідності до сучасних тенденцій та практик, власних досліджень. Так, доцент Гудзеляк
І. опублікувала два видання навчального посібника, посібники для самостійної роботи студентів з курсу «Географія
населення», доцент Шубер П. сформував власну багаторічну базу даних метеоспостережень у Львові та використовує
її на заняттях з курсу «Метеорологія і кліматологія», доцент Брусак В. є членом Науково-технічних рад природного
заповідника «Горгани», національних природних парків «Яворівський», «Гуцульщина» і «Карпатський» тому на
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заняттях з курсу «Природно-заповідна справа» викладає студентам матеріал щодо особливостей обʼєктів ПЗФ,
професор Шаблій О. викладає курс «Основи суспільної географії» та за сумісництвом є автором багатьох
фундаментальних праць в напрямку суспільної географії.

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

Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, ґрантів і договорів (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf) регулює міжнародну діяльність загалом. В ЛНУ функціонує програма
обміну студентами, але в рамках реалізації даної ОП випадку застосування таких програм не було. Щодо
викладацького складу, то ЕГ на запит отримала підтвердження залучення до Еразмус+ Богуцького А., Круглова І.,
Смалійчука А. тощо. Проводиться співпраця з Байройтським університетом (Німеччина), продовжується робота над
налагодженням співпраці та обміну з КНУ імені Тараса Шевченка та іншими закладами України та зарубіжжя.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

В ЗВО розроблені та функціонують ряд Положень, що регламентують організацію освітнього процесу, опитування та
моніторинги, використання методів та форм контрольних заходів, міжнародну діяльність та академічну мобільність.
Здобувачі можуть обирати собі дисципліни вільного вибору, тематику курсових робіт, брати участь у конференціях,
конкурсах наукових робіт студентів тощо.

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

Положення про академічну мобільність розроблене, проте через відсутність прикладів мобільності серед здобувачів,
ЕГ не може в повній мірі пересвідчитись про його дієвість, а тому рекомендує посилити роботу в напрямках
академічної мобільності - за можливості у форматі офлайн.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони Критерію 4, можна визначити, що рівень відповідності критерію – В,
оскільки містить недоліки, які не є суттєвими та підлягають виправленню, а саме популяризація участі здобувачів
ОП в академічній мобільності як в межах України так і за кордоном.

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.

Чіткість, зрозумілість та прозорість контрольних заходів та критеріїв оцінки в ЗВО забезпечується Положенням про
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-
екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf), що введено на період дії карантину. Для
перевірки досягнення результатів навчання передбачений поточний та підсумковий контроль. Підсумковий
контроль може здійснюватися у вигляді екзамену чи заліку. Залік виставляють за результатами поточного контролю
(з максимальною кількістю балів – 100). У випадку екзамену – поточна успішність під час семестру оцінюється
максимально в 50 балів і за результатами екзамену студент також може отримати максимум 50 балів. Форма
проведення екзаменів письмова або в електронному форматі на платформі MOODLE. Інформація про форми
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контролю та методи оцінювання розміщується в робочих навчальних програмах дисциплін та силабусах.
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). Інформацію викладачі повідомляють студентам на
початку вивчення кожного курсу. Слід зазначити, що незважаючи на наявність чітких критеріїв оцінювання та
зрозумілих схем формування оцінок за навчальними дисциплінами, проведене в березні 2021 року анонімне
анкетування здобувачів (в якому взяли участь 72% студентів від загальної кількості осіб, які навчаються на 4 курсі
цієї ОПП) засвідчило, що формами поточного і проміжного контролю знань, формами контролю знань на іспитах, а
також пропонованими критеріями оцінювання знань незадоволені 28.6% респондентів, забезпеченням доведення
до відома критеріїв оцінювання знань – 28.5%, а забезпечення об’єктивного оцінювання – 23.8%
(https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zvit-za-rezultatamy-opytuvannia-
studentiv_2021_OPP_106.pdf ).

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

Оскільки стандарт вищої освіти був затверджений 16 червня 2020 року, то дана ОПП розроблялася за відсутності
Стандарту. Тому в ОПП «Географія» передбачений лише державний іспит, в той час, як згідно Стандарту формами
атестації здобувачів є іспит з географії та кваліфікаційна робота. Проте, у проєкті ОПП на 2021 рік передбачено
форми атестації згідно Стандарту (https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/OP_106_Heeohr_2021_project.pdf).

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

Правила, форми та порядок проведення контрольних заходів у межах навчальних дисциплін регламентуються
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Пунктом 5 цього ж положення регламентується порядок повторного проходження контрольних заходів. На
факультеті передбачено формування Апеляційної комісії, термін дії повноважень якої становить 2 роки. Положення
про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf) передбачає, що якщо здобувач освіти незгоден з оцінкою – він може подати
апеляцію спершу до цієї комісії, а якщо це не допомогло у вирішенні суперечливого питання – то до Апеляційної
комісії Університету. Варто також відмітити, що проведення екзаменів в електронному форматі на платформі
MOODLE (про що вже зазначалося вище) суттєво мінімізує можливість прояву суб’єктивності екзаменатора під час
іспиту. У випадку незгоди студента з результатами державного іспиту – вирішення усіх суперечливих питань
здійснюється екзаменаційною комісією. Вирішення конфліктних ситуацій, що пов’язані з порушенням права
студентів на об’єктивне оцінювання, здійснюється шляхом звернення із заявою до Комісії з питань етики та
професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка або до ректора університету.

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.

ЗВО має чітку та зрозумілу політику щодо академічної доброчесності, що розкривається в наступних документах:
Положення про забезпечення академічної доброчесності
(http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); Кодекс академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/); Декларація про дотримання академічної
доброчесності здобувачем вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/);
Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). ЗВО популяризує
академічну доброчесність шляхом проведення днів академічної доброчесності для студентів І курсу, а також під час
зустрічей декана, завідувачів кафедр та кураторів зі студентами. НПП, що викладають на ОПП «Географія»,
ознайомлені з політикою ЗВО щодо академічної доброчесності, дотримуються правил академічної доброчесності та
пропагують їх серед студентів. Правила академічної доброчесності зазначаються в методичних матеріалах щодо
вимог до оформлення курсових робіт, звітів з проходження практик, а також у силабусах навчальних дисциплін, які
викладаються студентам ОПП «Географія» (наприклад, https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus_Bioheohrafiia_2020_NP_2019.pdf, https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-Heolohiia_zahalna_istorychna_2019_NP_2019.pdf, https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/sylabus-Heohrafiia_gruntiv_z_osnovamy_gruntoznavstva_2019_NP_2019.pdf). Під час
зустрічі експертної групи зі здобувачами освіти, було встановлено, що здобувачі ознайомлені з правилами
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академічної доброчесності і підтримують політику ЗВО щодо академічної доброчесності. Для протидії академічної
недоброчесності в ЗВО використовується платформа «Unicheck». Проте під час зустрічі експертної групи зі
здобувачами освіти та НПП було встановлено, що курсові роботи, звіти з практики та реферати студентів ОПП
«Географія» на наявність плагіату не перевіряються. Окремі студенти зазначили, що вони перевіряли свої курсові
роботи самостійно, використовуючи програми, що є у відкритому доступі в Інтернеті. На думку експертної групи,
зважаючи на політику ЗВО щодо академічної доброчесності, було б доцільно перевіряти на наявність академічного
плагіату курсові роботи здобувачів освіти ОПП «Географія».

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Встановлені чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що регламентуються низкою документів
ЗВО. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими, оприлюднюються на початку
вивчення кожної дисципліни, а також представлені в навчальних програмах. Використання платформи MOODLE
для проведення екзаменів в електронному форматі дає можливість суттєво мінімізувати можливість прояву
суб’єктивності екзаменатора під час іспиту. ЗВО має чітку та зрозумілу політику щодо академічної доброчесності, що
регламентується низкою документів.

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

Проведене анонімне (березень, 2021 р.) анкетування здобувачів освіти 4 курсу за ОПП засвідчило, що формами
поточного і проміжного контролю знань, формами контролю знань на іспитах, а також пропонованими критеріями
оцінювання знань незадоволені 28.6% респондентів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zvit-
za-rezultatamy-opytuvannia-studentiv_2021_OPP_106.pdf ). Рекомендуємо провести аналогічне анкетування серед
студентів усіх курсів ОПП, а також додаткове анкетування серед студентів четвертого року навчання щодо форм
контролю та критеріїв оцінювання з метою детальнішого вивчення ситуації й прийняття рішення з метою
забезпечення якості здійснення навчального процесу за даною ОП. Відсутність практики перевірки робіт здобувачів
освіти на плагіат в межах ОПП. Рекомендуємо при подальшій реалізації освітньої програми «Географія» перевіряти
на наявність академічного плагіату студентські курсові та кваліфікаційні роботи (запровадження яких передбачено в
проєкті ОПП 2021 року).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

За результатами аналізу сильних та слабких сторін Критерію 5, можна визначити, що рівень відповідності критерію
– В, оскільки містить недоліки, які не є суттєвими та підлягають виправленню. Закладом вищої освіти встановлені
чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів. ЗВО має чітку політику щодо дотримання академічної
доброчесності, яка доводиться до відома здобувачів освіти з моменту початку їх навчання на ОПП. Рекомендуємо
при подальшій реалізації освітньої програми «Географія» перевіряти на наявність академічного плагіату
студентські курсові та кваліфікаційні роботи

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.

Освітній процес за ОПП забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники ЗВО, що дозволяє
здійснювати підготовку здобувачів освіти на належному рівні, та забезпечує досягнення визначених програмою
цілей та результатів навчання. Підтвердженням кваліфікації НПП, що викладають на ОПП, є наявні дипломи про
вищу освіту, наукові ступені та атестати про вчені звання. В структурі НПП майже 60 % становлять чоловіки.
Науковий ступніть кандидата наук мають 82.9 % викладачів, доктора наук – 12.9 % і близько 4.3 % НПП не мають
наукового ступеня (це викладачі з кафедри фізичного виховання та спорту). Серед НПП, що забезпечують
викладання на ОПП, 10% - мають вчене звання професора. Також слід зазначити, що в таблиці 2 у звіті з само
оцінювання у графі «Кваліфікація викладача» відсутня актуальна інформація про науковий ступінь та/або вчене
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знання окремих викладачів (наприклад, Н.Лазарович, Я.Галаджун, В.Бунь, О.Склярська, Б.Яворський, Б.Тріщ,
Л.Стахів). Окремі викладачі ОПП мають високу публікаційну активність, в тому числі у виданнях, що індексуються в
наукометричній базі Scopus (наприклад, І.Круглов, h-index – 9; А.Богуцький, h-index – 14). Разом з тим, як свідчать
результати аналізу таблиці 2, не всі науково-педагогічні працівники, що залучені до викладання дисциплін за ОПП,
мають достатню кількість публікацій, що відповідають предметній області навчальних дисциплін, які ними
викладаються. У окремих науково-педагогічних працівників останні публікації за профілем дисциплін, які вони
викладають, датовані 2011 роком і раніше. Викладачі ОПП «Географія» активно долучаються до різноманітних
тренінгів та онлайн-курсів, що засвідчено сертифікатами
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). Окремі викладачі в останні роки пройшли наукові
стажування. Наприклад, професор Л. Дубіс пройшла стажування в Інституті Архітектури Ландшафту Католицького
Університету Яна Павла ІІ (Республіка Польща), професор А. Кирильчук пройшов стажування в Університеті
Сельчук (Туреччина), що засвідчено витягами з протоколів засідань відповідних кафедр, на яких відбувалося
звітування професорів за результатами стажувань (blob:https://office.naqa.gov.ua/df4e5407-a3a4-4ab8-bb02-
cdc3d6f8a3a7; blob:https://office.naqa.gov.ua/be3ec680-d81b-4df2-bb8f-76091bfa72da)

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

Процедура конкурсного відбору викладачів є чіткою та прозорою і регламентується Порядком проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного
університету імені Івана Франка. Згідно даного документу, в процедурі передбачені наступні етапи: 1) проведення
відкритого заняття претендентом на посаду; 2) обговорення кандидатур претендентів трудовим колективом
відповідної кафедри, з подальшим затвердженням висновків кафедри таємним голосуванням; 3) обрання таємним
голосуванням професорів – на Вченій раді університету, інших науково-педагогічних працівників – на Вченій раді
факультету. При конкурсному відборі також розглядається звіт претендента про навчальну і наукову діяльність, а
також список публікацій. В ЗВО розроблено і в 2017 році введено в дію Положення про оцінювання роботи та
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, що розроблено з метою
створення системи об’єктивного аналізу кадрового забезпечення освітньої та наукової діяльності ЗВО
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).

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

ЗВО здійснює залучення роботодавців до організації та реалізації навчального процесу. Під час зустрічі з
роботодавцями була підтверджена інформація, що вони систематично долучаються до оновлення та перегляду ОПП,
а їх пропозиції та коментарі враховуються, як для вдосконалення змісту програми, так і при оновленні змістовного
наповнення навчальних курсів (наприклад, працівники НПП «Гуцульщина» к.б.н., с.н.с. Ю. Стефурак та к.геогр.н.
Н.Копер брали безпосередню участь у розробці змісту окремих лекцій з Природно-заповідної справи). Наявні
рецензії (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Retsenziia-106.pdf) та відгуки роботодавців на
ОПП (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Vidguk-106.pdf). Окремі здобувачі проходять
виробничу практику в організаціях, закладах та установах, що є потенційними роботодавцями. На думку експертної
групи, потрібно направляти більшу кількість здобувачів освіти даної ОПП для проходження виробничої практики в
установи, що є потенційними роботодавцями.

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

В рамках вивчення окремих дисциплін (наприклад, «Методи геоекологічних досліджень», «Історія географічної
науки») відбуваються зустрічі з професіоналами-практиками, що підтверджується відповідними публікаціями на
офіційному веб-сайті географічного факультету (https://geography.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-holovnym-ekolohom-
pat-halychfarm-denysom-kovpakom; https://geography.lnu.edu.ua/news/ukrains-kyyzooloh-ta-poliarnyk-uchasnyk-tr-
okh-antarktychnykh-ekspedytsiy-ihor-dykyy-zustrivsia-z-studentamy-pershoho-kursuheohrafichnoho-fakul-tetu). Фахівець
з питань сталого споживання та виробництва Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища,
випускниця географічного факультету Ніколаєва Л. (м. Женева) прочитала лекцію на тему «Забруднення гірських
екосистем побутовими відходами» для студентів географічного факультету
(https://geography.lnu.edu.ua/news/ekomonth-24-12-19-anons).

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

У ЗВО сформована система професійного розвитку викладачів, що відповідає їх потребам та інтересам. Згідно даної
системи в ЗВО передбачені фінансові заохочення за наукові публікації в журналах, що входять до наукометричних
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баз Scopus та Web of Science; відбувається сприяння академічній мобільності викладачів (цією діяльністю займається
відділ міжнародних зв’язків університету, що надає інформаційну та консультативну підтримку); функціонує
система заохочення (преміювання) за написання посібників та підручників, створення електронних курсів. З
вересня 2020 року професійний розвиток викладачів ЗВО регулюється Тимчасовим положенням Львівського
національного університету імені Івана Франка про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора,
доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що
входять до ОЄСР та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf).
Викладачі географічного факультету проходили стажування, брали участь у тренінгах та семінарах в наукових та
освітніх закладах України, були учасниками міжнародних, в тому числі закордонних, конференцій. Наприклад,
проф. Дубіс Л.Ф. в 2018/2019 навчальному році проходила стажування в Інституті Архітектури Ландшафту
Люблінського Католицького Університету Яна Павла ІІ (Республіка Польща), що підтверджується витягом з
протоколу № 7 засідання кафедри геоморфології і палеогеографії від 26 лютого 2019 р.; доцент Круглов І.С. в
березні 2020 р. брав участь у семінарі, організованому Університетом Східної Кароліни (США) (сертифікат
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Kruhlov-sertyficat_2020.pdf); доцент Курганевич Л.П.
брала участь у тренінгу, присвяченому інноваційним методам і підходам в освіті (Братислава, Словаччина)
(сертифікат https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Kurhanevych-sert-Bratis_2016.pdf), інші
сертифікати, що засвідчують підвищення кваліфікації викладачами доступні за посиланням
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ЗВО функціонує система заохочення НПП за досягнення в науково-педагогічній діяльності. Наявність
мотиваційного фонду дає можливість преміювати працівників за впровадження нових методів і форм навчання, за
англомовні курси, видання підручників та посібників та деякі інші види діяльності. Під час зустрічей з НПП та
адміністрацією ЗВО була підтверджена інформація про існування системи матеріальних заохочень. Наприклад, доц.
І. Круглов отримав премію за англомовний курс «Глобальні екологічні виклики». В ЗВО розроблено ряд курсів для
науково-педагогічних працівників (з вивчення іноземних мов, ІТ грамотності, вдосконалення викладацької
майстерності). Доценти І.Гудзеляк, Л.Курганевич та ас. Л.Котик у 2020 р. прослухали курс «Вдосконалення
викладацької майстерності». Варто також відмітити, що університетом у 2020 році був організований курс лекцій,
спрямований на підвищення комп’ютерної грамотності викладачів та набуття навичок для організації
дистанційного навчання. Даний курс прослухала більшість викладачів географічного факультету, що допомогло
краще впоратися з режимом роботи в умовах карантинних обмежень.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

НПП, які задіяні до реалізації ОПП, мають достатню академічну та професійну кваліфікацію, що забезпечує
досягнення програмних результатів навчання. Конкурсний відбір НПП в ЗВО здійснюється згідно прозорої
публічної процедури. Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу. В ЗВО функціонує
система морального та матеріального заохочення НПП. В ЗВО розроблено курси для викладачів, що дають їм
можливість отримувати нові корисні знання та вдосконалювати викладацьку майстерність.

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

За результатами аналізу сильних та слабких сторін Критерію 6, можна визначити, що рівень відповідності критерію
– В, оскільки містить недоліки, які не є суттєвими та підлягають виправленню. Освітній процес за ОПП
забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, що дозволяє здійснювати підготовку здобувачів
освіти на належному рівні, та забезпечує досягнення визначених програмою цілей та результатів навчання. ЗВО
забезпечує прозору та об’єктивну процедуру відбору НПП, а також стимулює розвиток їх професійної майстерності.
Проте, публікації відповідно профілю окремих дисциплін потребують оновлення, викладачам слід підвищити
публікаційну активність у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Scince, а також до
проведення занять зі студентами ОПП слід активніше залучати професіоналів-практиків.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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За результатами аналізу сильних та слабких сторін Критерію 6, можна визначити, що рівень відповідності критерію
– В, оскільки містить недоліки, які не є суттєвими та підлягають виправленню. Освітній процес за ОПП
забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, що дозволяє здійснювати підготовку здобувачів
освіти на належному рівні, та забезпечує досягнення визначених програмою цілей та результатів навчання. ЗВО
забезпечує прозору та об’єктивну процедуру відбору НПП, а також стимулює розвиток їх професійної майстерності.
Проте, публікації відповідно профілю окремих дисциплін потребують оновлення, викладачам слід підвищити
публікаційну активність у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Scince, а також до
проведення занять зі студентами ОПП слід активніше залучати професіоналів-практиків

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.

Ознайомлення з матеріально-технічною базою відбувалось завдяки наданим відеофайлам та прямій трансляції в
Zoom. Загалом ЛНУ має унікальні будівлі, 6 актових зал, 11 спортивних зал, 1 плавальний басейн, 1 стадіон, 9
спортивних майданчиків, 14 їдалень, 6 гуртожитків, потужну бібліотеку та 25 читальних залів. Факультет
забезпечений кількома тематичними навчальними лабораторіями, комп’ютерним і програмним забезпеченням,
вільним доступом до Інтернету, лекційними аудиторіями, які обладнані мультимедійною технікою, підручниками і
навчальними посібниками, картами і атласами, колекція мінералів та ґрунтів та спорядження для польових
географічних досліджень тощо. Лабораторії обладнані спеціалізованими приладами, що дозволяють на високому
рівні проводити практичні та лабораторні заняття. У процесі онлайн-спілкування з’ясовано, що під час виконання
гранту факультет отримав пакети ліцензованого забезпечення ArcGis, забезпечені ліцензійним MS Office, які
активно використовуються усіма учасниками навчального процесу. Географічний факультет має чотири гірські
стаціонари – Дністровський географічний (https://geography.lnu.edu.ua/division/dnistrovskyj-heohrafichnyj-
statsionar), Розтоцький ландшафтно-геофізичний (https://geography.lnu.edu.ua/division/roztotskyj-landshaftno-
heofizychnyj-statsionar), Чорногірський географічний (https://geography.lnu.edu.ua/division/chornohirskyj-
heohrafichnyj-statsionar) та Шацький біолого-географічний, що визначається як зразковість та унікальність.
Стаціонари активно використовуються і в якості баз практик для студентів ОП, і для проведення наукових
досліджень викладачів та студентів (конференцій, семінарів, польових шкіл-семінарів), а також – для реалізації
міжнародних проєктів. Наприклад, Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар у 1998-2006 рр. був учасником
міжнародного проєкту «Дністер» у співпраці з Дрезденським технологічним університетом під егідою ЮНЕСКО, а з
2009-2012 рр. – міжнародного проєкту IWAS (International Water Research Allianse Saxony). Даний стаціонар (яким
керує доцент Б. Яворський) тісно співпрацює з Варшавським університетом. Унікальною є бібліотека ЛНУ з великим
та рідкісним фондом. Зі слів директора бібліотеки, наявний онлайн-архів періодики, електронна база карт міст
тощо. Наукова бібліотека ЗВО зорієнтована на сучасного студента. Розроблено мобільний додаток VIP-клієнт 2020.
Є можливість доступу до ресурсів звідусіль. Працює пошукова система Analytics та інші. Під час зустрічі зі
здобувачами та аналізу результатів опитування ЕГ визначила, що матеріальним забезпеченням здобувачі
задоволені та мають змогу використовувати його вільно та безоплатно. Питання щодо фінансового забезпечення
обговорювалось на зустрічі з викладачами, адміністративним персоналом, що дозволило визначити деталі
фінансування органів студентського самоврядування. ЕГ виявила, що загалом фінансові, матеріально-технічні
ресурси та навчально-методичне забезпечення є достатніми для реалізації цілей ОП програми та ПРН.

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.

Для задоволення потреб здобувачів у ЛНУ імені Івана Франка функціонують окремі нормативно-правові положення
щодо цього питання, а також низка центрів, відділів, гуртків тощо, зокрема: Центр культури та дозвілля
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/), Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом
(https://work.lnu.edu.ua), спортивно-оздоровчий табір «Карпати» (https://profkom.lnu.edu.ua/archives/1007),
спортивні гуртки та оздоровчі групи в спорткомплексі тощо. На зустрічі зі студентським самоврядуванням було
підтверджено, що для їх роботи та для зручності студентів факультету функціонує окрема кімната для дозвілля
студентів географічного факультету «Студентський простір» (https://lnu.edu.ua/na-heohrafichnomu-fakul-teti-
vidkryly-audytoriiu-dlia-students-koho-dozvillia/). Також є вільний доступ до Інтернет мережі. На зустрічі з
допоміжним персоналом, директор бібліотеки зазначив, що якщо користувач пройшов реєстрацію в ЛНУ імені Івана
Франка, то автоматично отримує доступ до всіх ресурсів (включаючи Scopus, Web of Sience) з будь-якого пристрою,
що є позитивною практикою, особливо при дистанційному навчанні.

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.
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В ЛНУ імені Івана Франка розроблені та функціонують нормативно-правові документи (положення, накази,
інструкції тощо), які забезпечують безпечність для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Діють відділ служби
пожежної безпеки, з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці. На зустрічі з допоміжним персоналом було
підтверджено функціонування психологічної служби університету, її залученість до організації опитувань, тренінгів.
В університеті (в головному корпусі) функціонує медичний пункт, всі підрозділи обладнані аптечками. Лабораторії
та лабораторні приміщення відповідають всім чинним нормам безпеки, проводиться інструктаж студентів щодо
техніки безпеки. Під час зустрічі зі здобувачами та під час аналізу результатів опитування щодо якості ОП
«Географія» було визначено, що періодично проводяться опитування щодо задоволеності студентів освітнім
середовищем та студенти є в більшій мірі задоволеними. Під час карантинних обмежень навчальні приміщення
оснащені всіма необхідними санітарно-епідемологічними засобами.

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

Під час спілкування зі здобувачами, ЕГ зʼясувала і підтвердила, що освітню підтримку студенти можуть отримати
безпосередньо від викладача дисципліни (під час проведення занять, консультацій, заліків та екзаменів у вигляді
матеріалів лекцій, практичних, семінарських, банку питань до заліку та екзамену тощо), завідувача кафедрою та
адміністрації факультету; організаційною підтримкою студентів опікуються заступники декана та завідувачі
кафедри, а також куратори академічних груп; інформаційну та консультативну підтримку студенти можуть
отримати у будь-якому відділі університету та безпосередньо в деканаті та на сайті факультету (розклад навчання,
екзаменів тощо), соціальною підтримкою в більшій мірі опікуються Профспілкова організація та Студентський уряд
(виплати за хворобу, субсидію на проживання в гуртожитку тощо). Загалом, студенти зазначили, що задоволені
рівнем комутації та підтримки з боку університету загалом та факультету зокрема, що також відображено у
результатах опитування.

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

Необхідно зазначити, що осіб з особливими освітніми потребами на даній ОП немає, проте в університеті діють
особливі правила вступу для таких осіб, а також розроблений 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). Варто відмітити, що незважаючи на те, що географічний факультет
розміщений в старовинній будівлі, для забезпечення безперешкодного доступу в приміщення осіб з обмеженими
руховими можливостями, будівля географічного факультету обладнана мобільним та стаціонарним підйомником.
Під час відеотрансляції в Zoom це було продемонстровано експертній групі. В університеті також створений окремий
«Ресурсний центр з інклюзивної освіти», що координує питання забезпечення достатніх умов освіти для осіб з
особливими потребами та визначається ЕГ як зразковість. Під час спілкування з представником центру, було
визначено, що ними активно проводиться робота щодо питань інклюзивної освіти, під час карантинних обмежень –
здійснюється онлайн.

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.

Під час реалізації даної ОП конфліктних ситуацій не виникало, проте згідно Статуту та Правил внутрішнього
розпорядку, кожна особа має право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Також в університеті розроблено Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), окремо телефон та скринька довіри,
підтримка уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Проаналізувавши всі документи та їх доступність, ЕГ
прийшла до висновку, що дана інформація є чіткою, оприлюдненою та в разі необхідності, зрозумілою для будь-
якого учасника освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Зразковість та унікальність у підготовці якісного фахівця-географа, що здатен конкурувати на ринку праці, визначає
наявність пакетів ліцензованого забезпечення ArcGis, забезпечені ліцензійним MS Office. Географічний факультет
має чотири гірські стаціонари, які активно використовуються в якості баз практик для студентів ОП, для проведення
наукових досліджень викладачів та студентів, а також – для реалізації міжнародних проєктів. Наповненість
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ресурсами Наукової бібліотеки ЗВО, та доступ до них (включаючи Scopus Web of Sience) поза межами будівель
університету з особистих пристроїв «визначає» бібліотеку зорієнтовану на сучасного студента.

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

Відсутні

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на визначені унікальні та інноваційні сторони ОП: високе матеріально-технічне забезпечення та
функціонування матеріально-технічної бази, що необхідна для забезпечення ПРН, розвинена база практик (наявні
виїздні стаціонари практик) та позитивні практики: функціонування університетської психологічної служби в
контексті критерію 7 та відсутність слабких сторін, експертна група дійшла висновку, що ОП за критерієм 7
відповідає рівню А.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В ЗВО процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм
регулюються Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Методичними рекомендаціями щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf),
Положенням про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf). Згідно Методичних рекомендацій
щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському
національному університеті імені Івана Франка, моніторинг ОП здійснюється на локальному та
загальноуніверситетському рівні. Відповідальність за проведення локального моніторингу покладається на гаранта
ОП, а результати моніторингу не менш як один раз на рік мають обговорюватися на Вченій раді факультету.
Організація та проведення університетського моніторингу здійснюється Центром забезпечення якості освіти,
відділом моніторингу та навчально-методичною комісією Вченої ради ЗВО. Для формування висновку за
результатами цього моніторингу застосовується наступна шкала: «висока якість ОП», «середня якість ОП» та
«неналежна якість ОП». Періодичність перегляду освітніх програм в ЗВО не регламентується, проте може
здійснювати у зв’язку зі змінами у нормативних документах, за результатами моніторингу ОП, з ініціативи гаранта,
тощо. Перегляд та введення в дію нової редакції ОПП «Географія» здійснювався щорічно в 2018 р., 2019 р., 2020 р.,
розроблений проєкт ОПП 2021 року.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Здобувачі освіти активно залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми та процедур
забезпечення її якості. Зокрема, це відбувається шляхом проведення зустрічей-співбесід зі здобувачами освіти,
зустрічей зі старостами груп, проведенням анонімних опитувань серед студентів, тощо. Результати опитування, що
відбулося у березні 2021 р. оформлені у вигляді звіту (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zvit-
za-rezultatamy-opytuvannia-studentiv_2021_OPP_106.pdf) і можуть бути використані робочою групою для внесення
змін та вдосконалення ОПП. Представники студентів є членами Вченої ради географічного факультету та
університету – таким чином, вони можуть брати участь в обговоренні результатів моніторингу ОПП, можуть
висловлювати позицію студентів щодо ОПП та вносити пропозиції щодо її покращення, а також брати участь у
затвердженні програми.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Під час зустрічі з роботодавцями була підтверджена інформація, що вони систематично долучаються до оновлення
та перегляду ОПП, а їх пропозиції та коментарі враховуються, як для вдосконалення змісту програми, так і при
оновленні змістовного наповнення навчальних курсів (наприклад, працівники НПП «Гуцульщина» к.б.н., с.н.с. Ю.
Стефурак та к.геогр.н. Н.Копер брали безпосередню участь у розробці змісту окремих лекцій з Природно-заповідної
справи). Наявні рецензії (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Retsenziia-106.pdf ) та відгуки
роботодавців на ОПП (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Vidguk-106.pdf ). 23 січня 2020 р.
відбулася зустріч з потенційними роботодавцями випускників географічного факультету, на якій вони висловили
свої коментарі та пропозиції до ОПП «Географія» (https://geography.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Protokol_zustrichi_robotodavtsi_2020.pdf ). Також під час цієї зустрічі Ю.І. Третяк висловив
пропозицію щодо необхідності розробки нової ОП для підготовки фахівців з просторового планування і управління,
що було реалізовано шляхом підготовки проєкту нової ОПП «Урбаністика, просторове планування і регіональний
розвиток» (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/OPP_Urbanistyka_21_03_2.pdf ).

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

В ЗВО та на географічному факультеті існує практика збору інформації про випускників. Це реалізується Відділом
кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка спільно з
представниками факультету. Інформація про відомих випускників географічного факультету подана на сайті. В ЗВО
існує Асоціація випускників (https://alumni.lnu.edu.ua/), що допомагає отримувати інформацію щодо кар’єрного
шляху випускників.

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

Перегляд та введення в дію нової редакції ОПП «Географія» здійснювався щорічно в 2018 р., 2019 р., 2020 р.,
розроблений проект ОПП 2021 року. Щоразу в новій редакції освітньої програми робоча група враховувала виявлені
в ОПП недоліки, а також – побажання стейкголдерів. Наприклад, в 2018 р. відбувалося внесення змін до назв
деяких дисциплін та кількості кредитів, оскільки коригувався і удосконалювався їх зміст. Дисципліна
«Геоморфологія» замінена на «Прикладна геоморфологія», дисципліна «Ландшафтвознавство» – на
«Ландшафтвознавство з основами ландшафтного планування», дисципліна «Фізична географія України» – на
«Природнича географія України». Внесені деякі інші зміни – їх повний аналіз представлений в додатку до витягу з
протоколу № 2 від 20 березня 2018 р. засідання Вченої ради географічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка. В 2019 р. додано нову дисципліну «Суспільно-природні адаптивні системи» в цикл
професійної і практичної підготовки, у блоці внутрішньої спеціалізації «Картографія та геоінформаційні системи»
змінено назву дисципліни «Методи геоінформаційного картографування і моделювання» та «Методи
геоінформаційного картографування», тощо (повний аналіз представлений в додатку до витягу з протоколу № 3 від
20 березня 2019 р. засідання Вченої ради географічного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка). Також у ході реалізації освітньої діяльності з реалізації ОПП, робоча група встановила окремі
проблемні моменти, що потребують вирішення на рівні ЗВО. Наприклад, проблемним моментом є те, що при виборі
дисциплін вільного вибору студента, студенти, що навчаються на ОПП «Географія», обирають дисципліни
географічного спрямування, проте часто опиняються у групах менше 25 осіб. В такому випадку система розподілу
студентів автоматично пропонує їм долучитися до груп, де вже є 25 заяв. Таким чином, студенти, на першому етапі
вибору обрали дисципліни, що мали посилити їх професійну підготовку, на другому етапі – змушені обирати з
переліку, в якому немає дисциплін географічного спрямування.

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

Акредитація ОПП «Географія» є первинною.

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

Сторінка 20



В ЗВО сформована культура якості, що сприяє постійному вдосконаленню ОПП та освітньої діяльності за цією
програмою. В ЗВО наявний структурний підрозділ, що відповідає за координування дій організації забезпечення
якості освіти – Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://education-quality.lnu.edu.ua/). НПП беруть участь у тренінгах та курсах з метою отримання нових знань, які
потім використовуються для розвитку ОПП. Згідно Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf) моніторинг ОП здійснюється на
локальному та загальноуніверситетському рівні. Локальний моніторинг здійснюється членами робочої групи
програми із залученням представників органів студентського самоврядування, студентів та роботодавців, а
відповідальність за проведення локального моніторингу покладається на гаранта ОП. Крім того, дане Положення,
передбачає (п.4.7), що НПП, які реалізують ОП, можуть ініціювати її перегляд або закриття. У ЗВО, згідно
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), система внутрішнього
забезпечення якості освіти передбачає факультетський та університетський рівень. На факультетському рівні до
реалізації процедур забезпечення якості освіти передбачено залучення представників академічної спільноти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО дотримується процедур розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. До періодичного
перегляду ОПП «Географія» залучені здобувачі освіти та роботодавці. За результатами зустрічі з роботодавцями
було встановлено, що при перегляді освітньої програми їх побажанням враховуються. Здійснюється анкетування
здобувачів освітньої програми.

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

За результатами зустрічі експертної групи з випускниками географічного факультету, було встановлено, що вони не
охоплені анкетуванням щодо змісту освітніх програм та шляхів її вдосконалення. Окремі випускники озвучували
експертам свої бачення щодо вдосконалення освітніх програм

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

За результатами аналізу сильних та слабких сторін Критерію 8, можна визначити, що рівень відповідності критерію
– В, оскільки містить недоліки, які не є суттєвими та підлягають виправленню. Зокрема, хоча ЗВО дотримується
процедур розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП; до періодичного перегляду ОПП
«Географія» залучаються здобувачі освіти і роботодавці та здійснюється анкетування студентів, які навчаються на
ОПП. Проте, анкетуванням щодо змісту освітньої програми та шляхів її вдосконалення не охоплені випускники
ОПП.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначають такі законодавчі документи як Конституція України,
Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові акти. Учасники
освітнього процесу та здобувачів вищої освіти, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних
програмах; інших працівників Університету) у Львівському національному університеті імені Івана Франка
регулюються оприлюдненими на офіційному сайті ЗВО на сторінці «Документи Університету»
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Це: Статут Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Положення про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана
Франка(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення про Ректорат
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Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_rectors_council.pdf); Положення про Вчену раду
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://council.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/04/council_regulations.pdf); Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) Положення про порядок забезпечення
вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf) та інші Названі документи знаходяться у вільному доступі на сайті
ЗВО.

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

На сайті географічного факультету ЛНУ у рубриках: Навчання – Спеціальність «Географія» – Освітньо-професійні
програми розміщений Проєкт ОПП «Географія» на 2021 р. приведений у відповідності до вимог Стандарту 2020 р.
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography) та у рубриці Навчальні плани: Проєкт навчального
плану на 2021 р. (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography), що є досить позитивним, засвідчує про
прозорість, відкритість, прагнення до постійного удосконалення й забезпечення якісного освітнього процесу.
geography.faculty@lnu.edu.ua; geodekanat@gmail.com та гарант ОПП iryna.hudzelyak@lnu.edu.ua відкриті для
врахування зауважень та пропозицій Проєкту освітньої програми «Географія» першого (бакалаврського) рівня.

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.

ОПП «Географія» першого (бакалаврського) рівня 2017, 2018, 2019, 2020 рр. затверджені та оприлюднені на сайті
ЛНУ ім. Івана Франка. Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх
стейкголдерів (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography). За лінком:
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography розміщенні навчальні плани спеціальності 106
«Географія» 2017, 2018, 2019, 2020 рр. Очікувані результати навчання визначено у силабусах навчальних дисциплін
за ОПП «Географія» сайті ЗВО (https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються низкою нормативно-правових документів,
розроблених та впроваджених ЗВО, є доступними для всіх та розміщені на офіційному сайті ЗВО, послідовно
дотримуються під час реалізації ОП. Інформація про ОПП «Географія» зорієнтована на вступника.

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

Як слабку сторону визначаємо застарілу інформацію про професорсько-викладацький склад кафедр, що
забезпечують освітній процес за ОПП «Географія». Рекомендуємо вчасно наповнювати необхідною інформацією.
Оприлюднити пропозиції стейкґолдерів після завершення обговорення ОПП та її перегляду.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони Критерію 9, можна визначити, що рівень відповідності критерію В,
оскільки містить недоліки які є не суттєвими – є можливість оновлення та доповнення інформації.

Сторінка 22



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.

Сторінка 23



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.

Для здійснення онлайн-візиту та за час проведення акредитаційної експертизи ОПП «Географія» експертній групі
був наданий доступ до всіх необхідних матеріалів та на високому рівні відбулася трансляція матеріально-технічної
бази університету. Онлайн-зустрічі експертної групи у Львівському національному університеті імені Івана Франка
відбулися згідно запланованої програми візиту.

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

Яроменко Оксана Володимирівна

Члени експертної групи

Шевченко Ольга Григорівна

Сержантова Юлія Юріївна
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