
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36735 Музичне мистецтво

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

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 36735

Назва ОП Музичне мистецтво

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 025 Музичне мистецтво

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Букач Микола Миколайович, Пасько Віктор Вікторович, Корнішева
Тетяна Леонідівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.05.2021 р. – 26.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/2020-36735-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/2020-36735-
program.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-наукова програма Музичне мистецтво ЛНУ ім. І.Франка побудована на основі власного бачення ЗВО
особливостей підготовки аспірантів, що пов'язано з їхніми науковими інтересами, з різноаспектною проблематикою
в сфері українського музикознавства. Цілі ОНП відповідають стратегії Університету, серед яких пріоритетними
напрямами є розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі музичного сходознавства,
створення нового напрямку українського музикознавства музично-антропологічні студії. ОНП спроєктована таким
чином, що аспіранти мають можливості реалізувати свої професійні амбіції, здобувши міцну теоретичну підготовку
у поєднанні міждисциплінарної, філософської та музикознавчої складових, й набувши необхідних компетентностей
для подальшої дослідницької та викладацької діяльності. Вищезазначене формує цілісну програму навчання та
досліджень у галузі музичного мистецтва, що дозволяє випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці. На
ОНП створені всі умови для належної підготовки фахівців: зміст освітніх компонент складають авторські курси
викладачів, які є науковцями-дослідниками в сфері музичної орієнталістики, антропології музики, музичної
медієвістики, етномузикології. Наукова діяльність аспірантів, відповідає напрямку наукової діяльності наукових
керівників, на що вказує аналіз публікацій наукових керівників та дотичність до них тематики дисертаційних
досліджень аспірантів. Всі наукові керівники є активними дослідниками, результати їх науково-дослідної діяльності
публікуються як в Україні, так і за кордоном. Під час проведення експертизи ЕГ врахувала, що в Університеті у
2019/20н.р. було здійснено акредитаційну експертизу ОНП Музичне мистецтво, за результатами якої ухвалене
рішення НА про умовну (відкладену) акредитацію на підставі виявлення у поданих для акредитації документах
недостовірних відомостей. В ході проведення чергової акредитації, на підставі онлайн-зустрічей з фокус-групами, ЕГ
детально ознайомилась з підсумками попередньої експертизи, проаналізувала сучасний стан її відповідності
критеріям оцінювання виявляючи зміни, які відбулися внаслідок врахування зауважень та наданих рекомендацій за
первинною акредитацією. Результати свідчать: політика керівництва направлена на підтримання репутації
Університету на принципах доброчесності, довіри, вимогливості поруч з новою культурою якості. Менеджмент ЗВО,
на підставі нормативних документів, застосував комплекс профілактичних заходів стосовно відповідальності за
порушення академічної доброчесності працівниками Університету.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ підкреслює особливість ОНП Музичне мистецтво, що спрямована на реалізацію освітніх та наукових
компонентів, різноаспектних наукових напрямів у сфері українського музикознавства, досліджень в галузі
музичного сходознавства, музичної медієвістики, етномузикології, музичної орієнталістики, у галузі музичної
антропології. Зміст нормативних освітніх компонент забезпечує повноцінну підготовку до науково-дослідницької
діяльності. Наукова діяльність аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників, які мають ґрунтовні
праці у галузі української музичної культури та беруть участь у дослідницьких/мистецьких проєктах. Наявний
потужний репозитарій онлайн та офлайн бібліотек. Здобувачам регулярно надається психологічна, соціальна та
матеріальна допомога пільговим категоріям, а також тим, хто опинився у скрутному становищі. Здобувачам ВО
відомий чіткий алгоритм дій у разі конфліктної ситуації. ЗВО знаходиться у напрямку розвитку культури якості,
регулярно залучає внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів до розробки та перегляду ОНП. Університет забезпечує
поєднання навчання та досліджень під час реалізації освітньо-наукової програми. В Університеті створені
сприятливі умови, що мотивують науково-педагогічних працівників до вдосконалення педагогічної майстерності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ рекомендує: регулярно проводити інформаційні кампанії щодо залучення широкої аудиторії здобувачів ВО до
внесення пропозицій щодо вдосконалення освітньої діяльності за ОНП;- інформувати та популяризувати серед
здобувачів ВО про дії проти корупції та про урегулювання конфліктних ситуацій; -сконцентрувати увагу над
вдосконаленням саме змісту ОК відповідно до вимог часу та моніторингу ринку праці. Рекомендуємо звернути увагу
на доопрацювання силабусів, а саме, більш повно розкрити в них формування компетенцій, що прописані в робочих
програмах дисциплін. Забезпечити педагогічну практику нормативними дисциплінами педагогічного спрямування,
або змінити спрямованість практики на асистентську, науково-дослідну та ін., тобто побудувати таким чином, щоб
вона посилювала індивідуальну спрямованість науково-дослідної роботи аспіранта.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

На підставі аналізу документів, результатів онлайн зустрічей ЕГ встановлено, що цілі ОНП, які забезпечуються
набутими компетентностями в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, спрямовані на паритетне
поєднання освітньої та наукової підготовки аспірантів, що передбачає музикознавчу та науково-педагогічну
діяльність за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. Цілі ОНП відповідають стратегії Університету
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf, серед яких приорітетними напрямами є
розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень, інтеграція пріоритетних наукових напрямків у всі
види освітньої та дослідницької діяльності, утвердження й зміцнення ідеалів і принципів національно-культурної
ідентичності українців, розвиток культурно-мистецького середовища для збагачення духовного світу молоді,
виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті. Вищезазначене
відповідає проблематиці наукових досліджень за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, пов’язаних з питаннями
досліджень в проблематиці музичної медієвістики, антропології музики, музичної орієнталістики, етномузикології,
музичного краєзнавства тощо. Проведені онлайн зустрічі ЕГ із гарантом ОНП, науково-педагогічними
працівниками та менеджментом Університету підтвердили, що особливості освітньої програми відображають певні
пріоритети, що зазначені у Стратегії розвитку Університету.

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

Під час онлайн зустрічей з представниками робочої групи ОНП, структурних підрозділів ЕГ було з'ясовано, що
потреби та інтереси стейкголдерів вивчалися та враховувалися шляхом запрошення їх на спільні засідання кафедри,
на яких обговорювалися зміни до ОНП, проведення опитування здобувачів ВО. В якості доказу ЕГ було надано
документальне підтвердження фактів надходження пропозицій стосовно змін назв ОК Музична антропологія, ОК
Сучасні музично-медієвістичні дослідження, коригування аудиторних годин ОК Проблеми сучасного
музикознавства (витяг із протоколу засідання кафедри музикознавства та хорового мистецтва №10 від 04.02.20р.);
про внесення змін ОНП згідно НРК (витяги із протоколів засідання кафедри музикознавства та хорового мистецтва
№13 від 07.05.19р., №13 від 06.05.20р.) У ході інтерв'ювання проф.Карась Г. (Прикарпатський національний ун-тет
ім. В.Стефаника) визначила пріоритетні напрямки співпраці: участь у наукових конференціях, спільні наукові
видання, участь у міжкафедральних наукових семінарах, підтвердила інформацію стосовно пропозиції щодо
введення ОК Антропологія музики до нормативної складової ОНП, НП.

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

ЕГ встановлено, що структура, змістове наповнення ОНП Музичне мистецтво свідчать про глибоке розуміння її
розробниками сучасного стану розвитку українського музикознавства, зокрема в проблематиці музичної
медієвістики, музичного джерелознавства, музичної орієнталістики, музичного краєзнавства, дослідження в галузі
музичного сходознавства. Розробники ОНП, викладацький склад є активними науковцями, мають досвід реалізації
дослідницьких проєктів. Цілі ОНП дозволяють випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці, адже
передбачають комплексне набуття фундаментальних знань та практичних навичок, що дозволяють реалізувати себе
в науковій та викладацькій діяльності. Запити ринку праці вивчаються через взаємодію з роботодавцями (Угоди про
співпрацю). Підтвердженням врахування галузевого та регіонального контексту в ОНП є те, що цілі й ПРН ОНП
відповідають Стратегії розвитку Університету. В процесі онлайн зустрічі гарант ОНП зазначила, що науково-
педагогічними працівниками постійно вивчається досвід інших університетів через академічні контакти як з
вітчизняними так із іноземними закладами вищої освіти.

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.

ЕГ зазначає, що у процесі інтерв'ювання з робочою групою було встановлено, що перегляд ОНП Музичне мистецтво
відбувався на підставі змін та доповнень, зокрема враховано та відображено зміни щодо 9 рівня НРК (2019р). Згідно
з Пост. КМУ від 25.06.2020 №519 внесено зміни щодо 8 рівня НРК (2020р). Дескриптор “знання” відображений у
ПРН (1,2,3,5,6,7), дескриптор “уміння /навички” відображений у ПРН (1,2,3,4,5,6,7), дескриптор “комунікація”
відображений у ПРН (3,7), дескриптор “автономія і відповідальність” ПРН (1,2,3,4,5,6,7). Отже, усі визначені
відповідні знання, уміння/навички, комунікація, відповідальність і автономія забезпечуються реалізацією даної
ОНП.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ЕГ зазначає відповідність цілей ОНП місії та стратегії Університету, комунікування цих цілей в академічному та
зовнішньому середовищі функціонування ЗВО, їхня актуальність та реалістичність. Урахування галузевого й
регіонального контекстів, тенденцій розвитку спеціальності та особливостей ринку праці.

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

ЕГ констатує, що вивчення закордонного досвіду реалізації аналогічних освітніх програм відбувається тільки
шляхом спільної участі в наукових проєктах, під час стажування. Саме тому рекомендуємо при перегляді ОНП більш
активно вивчати та враховувати досвід аналогічних закордонних ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Відповідність цілей ОНП Стратегії ЗВО, урахування потреб стейкголдерів, досяжність ПРН засвідчують
відповідність вимогам, представленим у критерії 1. Оскільки поступово переймається досвід іноземних програм, що
планується в подальшому врахувати при перегляді ОНП, ЕГ вважає рівень відповідності критерію 1-В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

На підставі аналізу ОНП Музичне мистецтво (2020р), навчального плану підготовки докторів філософії зі
спеціальності 025 Музичне мистецтво, галузі знань 02 Культура і мистецтво (2020р.) експертною групою
встановлено, що обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (кредити ЄКТС) відповідає вимогам
законодавства щодо навчального навантаження третього (освітньо-наукового) рівня. Обсяг освітніх компонент
складає 43 кредити ЄКТС, з яких 15 кредитів ЄКТС відведено на дисципліни вільного вибору здобувачів ВО. Цикл
нормативних навчальних дисциплін включає наступні складові: 1-глибинні знання зі спеціальності (10 кредитів
ЄКТС); 2-загальнонаукові компетентності (4 кредита ЄКТС); 3-універсальні навички (7 кредитів ЄКТС); 4-мовні
компетентності (7 кредитів ЄКТС). Обсяг ОК відповідає вимогам пункту 27 Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016). Стандарт
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній.

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

ЕГ ознайомилася із варіантами ОНП (2016, 2017, 2020 р.), зауваженнями та рекомендаціями, зробленими під час
первинної акредитації. Структура програми 2020 р. логічна, упорядкована у часі за семестрами. Освітні компоненти
програми становлять взаємопов’язану систему та в сукупності дають змогу досягти заявлених цілей. Разом з тим, ЕГ
зазначає, що структурно-логічна схема не відображає логічну послідовність вивчення компонентів. ЕГ рекомендує
відобразити схему у вигляді “граф”, вказавши зв`язок, як один компонент є передумовою вивчення іншого та
заявлених програмних результатів навчання за освітньою програмою, що акредитується. Аналіз матриць
відповідності показав, що цілі та ПРН досягаються за рахунок обов’язкових ОК. Разом з тим, ЕГ зазначає, що
підготовка до викладацької діяльності забезпечена тільки вибірковими компонентами ВК3 Педагогіка вищої школи,
ВК 4 Психологія вищої школи, що не покривають ФК 4, ФК 5 та ПРН 4, бо всі ЗК, ФК та ПРН мають покриватися
тільки обов'язковими компонентами ОНП (нормативні навчальні дисципліни). У сукупності ОК спрямовані на

Сторінка 5



досягнення як цілей ОНП, так і ПРН. ОНП містить усі необхідні структурні елементи: профіль ОНП, перелік
компонентів, структурно-логічну схему, форму атестації, матриці відповідності програмних компетентностей,
програмних результатів навчання компонентам ОНП.

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

Зміст ОНП зорієнтований на предметну область спеціальності 025 Музичне мистецтво, галузі знань 02 Культура і
мистецтво та передбачає комплексну підготовку фахівців за рахунок поєднання в циклі нормативних навчальних
дисциплін наступних складових: зі спеціальності (ОК1-3); загальнонаукові компетентності (ОК4); універсальні
навички (ОК5-6); мовні компетентності (ОК7). Вищезазначене констатується на підставі аналізу ОНП, силабусів
обов'язкових та вибіркових дисциплін, тематики дисертаційних досліджень здобувачів ВО. Вибіркові компоненти
ОНП спрямовані на розширення та поглиблення професійних компетентностей, а також набуття знань з інших
галузей.

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

На підставі аналізу ОНП, навчального плану, ознайомлення з індивідуальними планами здобувачів, офіційного
сайту Університету, а також опитування фокус-групи здобувачів та НПП, ЕГ засвідчує, що ОНП реалізує
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів шляхом вибору дисциплін обсягом 25% від загального
обсягу ОНП, що відповідає Закону України “Про вищу освіту” (п. 15 ч.1 статті 62). Формування індивідуальної
освітньої траєкторії регламентовано внутрішніми документами Університету, зокрема Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ), Положенням про порядок
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf). У процесі
інтерв'ювання з аспірантами було зазначено, що ознайомлення з переліком ДВВ відбувається на першому році
навчання, а вивчення вибіркових дисциплін проводиться з другого року. На особистому прикладі Ключинська Н.
(ІІІ курс) прокоментувала процедуру вибору ДВВ. Здобувачка обрала ВК Постмодерні тенденції в композиторській
творчості, ВК Етномузикологія: історія та сучасність, зазначаючи, що обрані дисципліни корелюють з напрямом її
дисертаційного дослідження. Дана інформація підтверджена Індивідуальним навчальним планом роботи аспіранта.

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

ЕГ констатує, що ОНП містить 4 кредити ЄКТС для практичної підготовки здобувачів, що є обов’язковим
компонентом ОНП. Змістове забезпечення педагогічної практики регулюється Положенням про педагогічну
практику аспірантів ЛНУ ім. Івана Франка, робочою програмою, силабусом. Зміст і технологія проходження
практики визначається кафедрою музикознавства та хорового мистецтва, яка є базою педагогічної практики.
Формою звітності про проходження практики є звіт і щоденник, підписаний керівником бази практики, зразок
якого надано членам ЕГ. Під час інтерв'ювання здобувачів, Немерко А. (4 курс), визначила процедури проходження
педагогічної практики на особистому прикладі. Разом з тим ЕГ зазначає, що ОК5 Педагогічна практика не
забезпечена нормативними навчальними дисциплінами психолого-педагогічного циклу, тобто, якщо здобувачі ВО
не здійснюють вибір серед вибіркових дисциплін (ВК3 Педагогіка вищої школи, ВК4 Психологія вищої школи), то
практика залишається без теоретичної підтримки. Виходячи з цього, ЕГ рекомендує, або забезпечити педагогічну
практику нормативними дисциплінами педагогічного спрямування, або змінити спрямованість практики на
асистентську, науково-дослідну та ін., тобто побудувати таким чином, щоб практика посилювала індивідуальну
спрямованість науково-дослідної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня.

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

На підставі аналізу ОНП, силабусів ЕГ зазначає, що набуття соціальних навичок, які є важливими у підготовці
доктора філософії, забезпечується як освітніми компонентами ОК2, ОК4 тощо, так і участю аспірантів у
різнопланових заходах: міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Силабуси
ОК свідчать про можливість набуття здобувачами вищої освіти таких soft skills, як комунікація (ОК 7, 2, 5, ВК4),
лідерство, командна робота (ОК2, 4), здатність брати відповідальність (ОК 4, 2, ВК5). У результаті онлайн-зустрічі зі
аспірантами та НПП встановлено, що в рамках реалізації ОНП відбувається формування соціальних навичок під час
навчання дисциплін, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю. Цьому сприяють різноманітні форми і
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методи навчання як захист проєктів, ділова гра, групова робота тощо, що сприяє формуванню вміння працювати в
колективі, комунікативних навичок, лідерських якостей тощо.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг освітньо-наукової програми реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів. Загальний обсяг ОНП
становить 43 ЄКТС-1290 год., з яких 556 год. аудиторне навантаження, 734 год.самостійна робота. Обсяг одного
кредиту ЄКТС становить 30 год. і включає в себе аудиторну та самостійну роботу. Аналіз нормативних документів,
навчальних планів, змісту освітніх компонентів свідчить про оптимальну кількість аудиторних занять, достатність і
неперевантаженість обсягом самостійної роботи здобувачів ОНП для набуття необхідних компетентностей та ПРН.
Під час онлайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти ЕГ констатовано, що аспірантів задовольняє фактичний обсяг
навантаження, а час на самостійну роботу, відповідно до РП та силабусів ОК, навчальних планів, є достатнім.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

На підставі інтерв’ювання фокус-груп ЕГ зазначає, що на ОНП Музичне мистецтво підготовка здобувачів ВО за
дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Освітньо-наукова програма та навчальний план враховують освітню та наукову складову Обсяг і зміст ОНП Музичне
мистецтво відповідає вимогам законодавства та предметній області. Компоненти ОНП логічно пов’язані й
відображають унікальність програми. Зміст ОНП та особливості її реалізації створюють належні умови для
формування здобувачами вищої освіти softskills, які відповідають заявленим цілям. В цілому, ОНП Музичне
мистецтво здатна забезпечити якісний науковий результат у формі дисертаційного дослідження, що
підтверджуються даними фокус-груп щодо представлення дисертацій до захисту (Младенова Т., Патер А.).

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

Для вдосконалення структури практичної підготовки (педагогічна практика) ЕГ рекомендує внести як окреми
нормативні ОК дисципліни психолого-педагогічного циклу.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура освітньо-наукової програми Музичне мистецтво передбачає чотири складові, що передбачають набуття
аспірантом компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій. Разом з тим ЕГ зазначає, що ОК5
Педагогічна практика не забезпечена обов'язковими компонентами психолого-педагогічного циклу, а вибірковими
освітніми компонентами (ВК3 Педагогіка вищої школи, ВК4 Психологія вищої школи). Зважаючи на те, що ОНП
відповідає вимогам, а Університет має реалістичний план щодо усунення недоліків, які суттєво не впливають на
якість освітньої програми, експертна група оцінює критерій 2 як такий, що відповідає рівневі В.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

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

Правила прийому на навчання до Університету в 2021р. оприлюднені на офіційному сайті -вкладці “Вступна
компанія” (дод.8) /вкладці “Аспірантура і докторантура”. Правила прийому щорічно переглядаються, оновлюються,
вчасно розміщуються у відкритому доступі. Прийом до аспірантури Університету здійснюється на конкурсної
основі, на підставі нормативних документів за рахунок державного замовлення/за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на умовах контракту. Програми фахових випробувань для вступу на третій (освітньо-науковий)
рівень затверджуються не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів, оприлюднюються на веб-сайті
Університету https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents Вступники на ОНП Музичне мистецтво проходять співбесіду
на факультеті (кафедрі), складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови. Рішення про допуск
до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія за результатами співбесіди вступника
на факультеті (кафедрі), розгляду поданих наукових праць і реферату з урахуванням письмового висновку
майбутнього наукового керівника. Зарахування вступників відбувається на підставі рейтингу, що формується згідно
результатів вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника. Вищезазначене
підтвердили представники відділу аспірантури та докторантури, гарант ОП, здобувачі ВО освітньо-наукової
програми Музичне мистецтво в процесі інтерв'ювання фокус-груп.

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

ЕГ зазначає, що правила прийому враховують особливості ОНП Музичне мистецтво. Фахові вступні випробування
до аспірантури зі спеціальності 025 Музичне мистецтво передбачають перевірку професійної підготовки вступників,
їх фундаментальних знань в обсязі навчальної програми для магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності.
Вступники до аспірантури за спеціальністю 025 Музичне мистецтво проходять співбесіду на кафедрі музикознавства
та хорового мистецтва (протокол подають у відділ аспірантури і докторантури), після чого складають вступні іспити
зі спеціальності, філософії, іноземної мови. У ході інтерв'ювання, здобувачі Лозинська О. та Немерко А., які є
випускницями Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка, зазначили на пріоритетності свого
вибору щодо вступу на ОНП Музичне мистецтво, пояснюючи особливість ОНП, яка пов'язана з різноаспектною
науковою проблематикою в сфері музикознавства. Аналіз Програми вступного іспиту зі спеціальності для
вступників до аспірантури у 2020-2021 н.р. свідчить, що документ містить орієнтований перелік тем, список
рекомендованої літератури, правила оформлення фахового вступного реферату, проте у програмі не зазначено
критерії оцінювання. Аналіз Програми вступних випробувань з філософії з нефілософських спеціальностей містить
перелік орієнтованих питань, рекомендовану літературу, але також не містить критеріїв оцінювання. Здійснити
аналіз Програми вступних випробувань з іноземної мови з нефілологічних спеціальностей, ЕГ не мала можливості, у
зв'язку з відсутністю документа на сторінці відділу аспірантури і докторантури офіційного сайту ЗВО.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

ЕГ ознайомилась з локальними нормативним актами та встановила, що визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах освіти та наукових установах, врегульовано внутрішніми документами Університету: Положенням
про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту; Тимчасовим
положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти в ЛНУ ім. Івана Франка;
Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності
Університету; Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка. Під час проведених фокус-груп, щодо обізнаності здобувачів зі своїм
правом, було наведено приклад аспіранта Мішина В., якому були визнані результати навчання у Болонському
університеті (Італія).

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регульовані документом Порядок
визнання в ЛНУ ім. Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, що був
наданий на запит ЕГ. Під час організованих зустрічах з фокус-групами питання обізнаності аспірантів з
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вищезазначеним документом підтверджується інтерв'юванням здобувачів щодо процедури визнання результатів,
що передбачає подання заяви з долученням документів, формування предметної комісії, яка визначає можливість
визнання, форми та строки проведення оцінювання, проведення оцінювання для визнання результатів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП Музичне мистецтво, що реалізується на третьомуу (освітньо-науковому)
рівні ВО формально визначені, не містять дискримінаційних положень, що також підтвердили здобувачі,
оприлюднені на офіційному сайті ЗВО/ сторінці відділу аспіратури і докторантури. Університет визначив і
впровадив чіткі й зрозумілі правила щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час
академічної мобільності, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу.

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

Рекомендовано розробити та включити у Програми вступних випробувань критерії оцінювання: з філософії з
нефілософських спеціальностей, фахового вступного випробування та оприлюднити їх на веб-сторінці офіційного
сайту ЗВО. Розмістити програму вступних випробувань з іноземної мови з нефілологічних спеціальностей на
сторінці відділу аспірантури і докторантури офіційного сайту ЗВО. Рекомендовано включити у критерії оцінювання
освітніх компонент додаткові бали за результатами навчання у неформальній освіті, що забезпечать формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам ВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні сторони та наявність незначних недоліків, експертна група дійшла висновку, що
доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання за ОНП Музичне мистецтво відповідають рівню В за
критерієм 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Навчання та викладання за ОНП регулюються Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) т а Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Підготовка докторів
філософії здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня). Основними видами навчальних занять в
Університеті є лекції, практичні, семінарські та консультації. На заняттях використовуються традиційні методи та
прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики, відповідно до специфіки підготовки, що пояснюються в
силабусах дисциплін. Що стосується вимог студентоцентрованого підходу: а). Аспірантам забезпечено вільний
доступ до навчальних, навчально-методичних та інших матеріалів, які використовуються в освітньому процесі; б).
Додаткові навчальні та навчально-методичні матеріали з конкретних дисциплін розташовано у локальній мережі
Університету, до яких аспіранти мають доступ; в). Забезпечення можливості вибору індивідуальних завдань,
окремих освітніх компонентів та вибір вибіркових дисциплін, є свідченням того, що форми і методи навчально-
виховної роботи відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Про студентоцентрований підхід зазначено у
Положенні про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності
(https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/ifnul_recognition_of_studies.pdf), у Положенні про
організацію освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf а
також, можливістю вибору PhD програми за кордоном, що відображається на сайті відділу міжнароднихзв’язків
Університету https://international.lnu.edu.ua/outgoingmobility/scholarships-and-programs/phd-programs . Через
використання НПП індивідуального підходу у виборі форм і методів навчання, врахування індивідуально-
психологічних особливостей аспірантів, рівня їхньої підготовки, інтересів та ін., забезпечується дотримання
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принципу академічної свободи. Крім того, дія даного принципу реалізується через обрання тематики наукових
робіт. Принципи академічної свободи також втілюються завдяки можливості вибору PhD програми за кордоном,
перебуваючи семестр або академічний рік в університетах Європи і світу із перерахуванням частини кредитів. Відділ
міжнародних зв’язків надає розгорнуту інформацію щодо PhD програм та інших програм і стипендій у Європі та
світі, що створює умови, як для мобільності студентів, так і для інтернаціоналізації дослідницької діяльності
(https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/scholarships-and-programs/scholarships/).

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).

Слід зазначити, що всі компоненти ОНП забезпечені силабусами, що розміщені у вільному доступі на сайті
факультету культури і мистецтв, і в яких подана інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання.
(https://kultart.lnu.edu.ua/spetsial-nist-025- muzychne-mystetstvo) Аспіранти мають повний доступ до силабусів
навчальних дисциплін, переліку питань для самостійного вивчення, рекомендацій щодо організації самостійної
роботи. Кожен викладач презентує освітні компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані програмні результати
навчання, форми і методи викладання навчальних дисциплін, порядок і критерії оцінювання, форми звітності,
вимоги до атестації. Це відображено у Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf . Наявність силабусів з усіх освітніх
компонентів ОНП, вважаємо, вагомим позитивним фактором. Інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів, аспіранти мають
можливість отримати на сайті факультету, де розміщена не лише ОНП, але й програмні результати, що аспірант
отримує перед проходженням конкретного освітнього компонента, а також система оцінювання з кожної конкретної
дисципліни.

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

Під час реалізації ОНП, акцентується увага на поєднання навчання та наукових досліджень, при цьому
використовуються різноманітні форми роботи. Зокрема, аспіранти під час навчання, через реалізацію особистих
наукових досягнень завдяки пошуковим методом роботи, отримують можливість участі у наукових конференціях,
засіданнях круглих столів, а також друку статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Ця робота фіксується в
індивідуальних планах роботи аспірантів. Аспірантам забезпечено доступ до зарубіжних електронних ресурсів, що
розширює можливості опрацювання наукової та науково-педагогічної літератури й сприяє їх участі в міжнародних
проєктах та активізації мобільності. Один із прикладів міжнародної співпраці у процесі навчання є участь аспіранта
другого курсу Лисевич Н. (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Коломиєць О.І) у спільному
дослідженні з Єрусалимським університетом напряму музичного сходознавства. Під час спілкування зі здобувачами,
ЕГ отримала підтвердження не лише поєднання теоретичного навчання та дослідження, але й використання
отриманих знань на практиці. Зокрема, Немерко Г. (4 курс), яка працює у коледжі культури і мистецтв, розповіла,
яким чином вона поєднує наукові здобутки, отримані знання у процесі навчання у безпосередній роботі з хоровим
колективом.

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

Науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
музичній галузі. Практика оновлення змісту освітніх дисциплін і конкретизація їх цілей простежується через
обговорення означених питань на засіданнях кафедри музикознавства та хорового мистецтва:- Витяг з протоколу
№13 від 07.05.2019 - присвячено модернізації ОПН третього освітньо-наукового рівня відповідно до змін рівня
НРК;- Витяг з протоколу №10 від 04.02.2020 – у зв’язку із зміною концепції дисципліни, було змінено назву
“Сучасні музичні медієвістичні дослідження” на “Методологію музично-медієвістичних досліджень”. Крім того, в
нормативній дисципліні “Проблеми сучасного музикознавства”, було перерозподілено аудиторні години у бік
зменшення лекційних годин з 32 до 16 і відповідне збільшення на 16 годин практичних занять, що підтверджує
спрямованість на сучасні підходи у організації навчальної роботи; - Витяг з протоколу №13 від 06.05.2020 - було
присвячено увагу питанням коригуванню ОНП та затвердження навчального плану спеціальності 025 Музичне
мистецтво ОНП доктора філософії. Наведені нововведення, щодо оновлення змісту навчальних дисциплін і
вдосконаленню ОНП, підтверджено ЕГ при перевірці силабусів та робочих програм. Однак, маючи такий потужний
кадровий склад та робочу групу з зовнішніми стейкхолдерами, за ці роки можна було модернізувати і зміст деяких
ОК, які відповідно до змін у сучасності також повинні модернізуватися.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Проаналізовані ЕГ документи свідчать, що інституційна політика та стратегія Університету, демонструє
спрямованість на інтернаціоналізацію освітнього процесу. Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у
Положенні про порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів і договорів у ЛНУ ім. Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf, Стратегії міжнародної діяльності ЛНУ ім.
Івана Франка https://international.lnu.edu.ua/wp
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf Крім того, слід наголосити, що
інтернаціональна діяльність Університету, регулюється на підставі Тимчасового положення про порядок організації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf . Про інтернаціональну спрямованість ЗВО, також свідчить
зміст освітньої діяльності,, що передбачає ознайомлення із сучасними досягненнями світової науки в музичній
галузі, що підкріплено відповідними договорами, які передбачають участь аспірантів у програмах мобільності
(Еразмус +) та міждержавних вузівських обмінах (Інститут музикології Ягеллонського університету, м.Краків,
Польща, Інститут музикології Варшавського університету). Наведені факти дають підстави, стверджувати, що
навчання, викладання та наукові дослідження у ЛНУ ім. Івана Франка мають чітку спрямованість на
інтернаціоналізацією.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Проведений аналіз форм і методів викладання на ОНП показав, що вони сприяють досягненню цілей та
формуванню зазначених компетенцій. Зміст освітніх компонентів оновлюється кожного року, з урахуванням
наукових досягнень і сучасних практик у музичній галузі, на що вказують протоколи засідань кафедри. Аспірантам
забезпечено вільний доступ до навчальних, навчально-методичних та інших матеріалів, які використовуються в
освітньому процесі. Наукова бібліотека Університету, не лише забезпечує науково-методичну підтримку ОНП, але й
надає можливості долучитися аспірантам і викладачам до ресурсів провідних бібліотек України. Дотримання
студентоцентрованого підходу простежується у забезпеченні можливостей вибору індивідуальних завдань, окремих
освітніх компонентів та вибір вибіркових дисциплін, що є свідченням того, що форми і методи навчально-виховної
роботи відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Принцип академічної свободи в Університеті
забезпечується через використання науково-педагогічними працівниками індивідуального підходу у виборі форм і
методів навчання, врахування індивідуально-психологічних особливостей аспірантів, рівня їхньої підготовки,
інтересів, обрання тематики наукових досліджень. Принципи академічної свободи також втілюються завдяки
можливості вибору PhD програми за кордоном та перезарахуванню кредитів. Інформацію щодо цілей, змісту та
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів,
аспіранти мають можливість отримати на сайті факультету, де розміщена не лише ОНП, але й програмні
результати, які аспірант отримує перед проходженням конкретного освітнього компонента, а також система
оцінювання з кожної конкретної дисципліни. Університет забезпечує поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОНП Музичне мистецтво, і досягає цього завдяки активній участі аспірантів і викладачів кафедри у
наукових конференціях та міжнародних проектах (участь аспіранта другого курсу Лисевич Н. (науковий керівник
кандидат мистецтвознавства, доцент Коломиєць О.І) у спільному дослідженні з Єрусалимським університетом
напряму музичного сходознавства). Інституційна політика та стратегія Університету, демонструє спрямованість на
інтернаціоналізацію освітнього процесу.

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

Критично слабких сторін не виявлено. ЕГ рекомендує звернути увагу на доопрацювання силабусів, а саме, більш
повно розкрити в них формування компетенцій, які прописані в освітньо-наукової програмі, робочих програмах
дисциплін. ЕГ рекомендує сконцентрувати увагу на вдосконалені саме змісту ОК відповідно до вимог часу та
моніторингу ринку праці.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Недопрацювання силабусів, на думку експертів пояснюється неочікуваною зміною гаранта ОНП. Але на тлі
наведених сильних сторін, ми вважаємо, що це недопрацювання не суттєво вплине на загальний результат, тому
вважаємо, що навчання і викладання за освітньою програмою має загальний рівень відповідності В.
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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.

Механізм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначено у Положенні про
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf, Положення про організацію освітнього
процесу у ЛНУ ім. Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та у
тимчасовому порядку організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із
застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf. Відповідно до цих положень всі аспіранти зобов’язані відвідувати
аудиторні заняття та проходити визначені форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені
індивідуальним навчальним планом аспіранта та ОНП. Запроваджені заходи, не лише забезпечують своєчасне
коригування освітнього процесу, але й визначають відповідність рівня набутих здобувачем ступеня доктора
філософії знань, умінь та навичок вимогам ОНП та її програмним результатам. Реалізація основних завдань
контролю знань здобувачів ступеня доктора філософії досягається системним підходом до оцінювання знань та
чіткістю та зрозумілістю критеріїв вимірювання результатів навчання. Для оцінювання навчальних досягнень
аспірантів у межах дисциплін застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється
протягом семестру, завдяки усного та письмового опитування, а також тестування та захисту індивідуальних завдань
виконаних у межах самостійної роботи. Підсумковий контроль здійснюється через іспити та заліки, у процесі яких
враховуються бали отримані в процесі поточного контролю. Кожен вид контрольного заходу має чітко визначені
форми проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень і націлений на визначення здобутого рівня
компетентності. Така система контролю дозволяє перевірити досягнення програмних результатів навчання в межах
усіх освітніх компонентів ОНП.

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

Стандарт відсутній. Атестація здобувачів відбувається: 1) у формі комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності;
2) у формі публічного захисту дисертації. В межах навчальних дисциплін, для оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти, здійснюється поточний та підсумковий контроль. У процесі спілкування із аспірантами та
представниками органів студентського самоврядування, було підтверджено, що поточний контроль здійснюється
впродовж семестру, включає такі форми, як усне та письмове опитування, тестування, захист індивідуальних
завдань, підготовка рефератів з окремих питань, модульний контроль. Під час проведення підсумкового
контролю,що включає екзамени або заліки, враховуються бали, які були накопичені у процесі поточного контролю.
Семестровий контроль проводиться прозоро, з висвітлюванням проміжних результатів оцінювання здобувачів та
використанням дискусійних форм.

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.

З метою стимулювання систематичної навчальної роботи, в Університеті запроваджено систему комплексної
діагностики знань аспірантів, результати складання екзаменів оцінюються за національною (чотирибальною),
уніфікованою семибальною шкалою ECTS, і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за двобальною,
семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100- бальною шкалою. Форми контролю,
критерії та процедура оцінювання знань, за видами робіт під час поточного контролю, визначена у силабусах
дисциплін. Силабуси навчальних дисциплін опубліковані на сайті факультету культури і мистецтв
(https://kultart.lnu.edu.ua/spetsial-nist-025-muzychne-mystetstvo) та відділу аспірантури і докторантури
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/), На початку кожного семестру, на першому занятті, викладач попереднє
ознайомлює з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім компонентом,
роз’яснюючи структуру дисципліни та процедуру проведення контрольних заходів із зазначенням відповідних форм
та критеріїв за якими буде здійснюватися оцінювання здобутих знань та навичок. Строки контрольних заходів
регламентуються навчальним планом та розкладом на поточний семестр, що затверджуються ректором. Питання,
які виносяться на підсумковий контроль, оприлюднюються заздалегідь і опрацьовуються в процесі занять та
консультацій. Згідно вимог чинного законодавства, графік освітнього процесу на навчальний рік для аспірантів
кафедри музикознавства та хорового мистецтва, розміщено на дошці оголошень деканату та на електронній сторінці
факультету. У графіку міститься необхідна інформація про тривалість семестру, форми контрольних заходів, терміни
проведення екзаменаційної сесії, терміни проведення практики тощо. Розклад атестаційної сесії розміщено на сайті
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факультету культури і мистецтв та дошці оголошень (https://kultart.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). З метою
реагування, на випадки виникнення конфлікту інтересів в Університеті діє Положення про комісію з питань етики
та професійної діяльності, яке врегульовує цей процес (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf ), у п.5.6 Порядок перевірки на необ’єктивність оцінювання,
Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Конфлікти інтересів врегульовуються через можливість заміни
екзаменатора, створення екзаменаційної комісії для максимальної об’єктивності, що відображено в Положенні про
організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/about/universitytoday-and-tomorrow/documents/education-
process/).

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.

Політика дотримання академічної доброчесності прописані в наступних документах: - Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); - Положенням про комісію з питань етики та професійної
діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf); - Кодекс про дотримання
академічної доброчесності та Декларація про дотримання академічної доброчесності, що підписана викладачами та
аспірантами кафедри музикознавства та хорового мистецтва. https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/ В якості інструментарія щодо запобігання проявам академічної недоброчесност, крім активної
роз'яснювальної роботи у процесі лекційних і практичних занять, також використовуються: добір відповідної
тематики для наукових робіт,що запобігає плагіату, перевірка наукових та кваліфікаційних робіт на антиплагіат з
використанням комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність академічного плагіату.
Зокрема, Університетом забезпечується доступ до платформ з наданням відповідних сервісів (зокрема платформа
Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). З метою дотримання культури академічної доброчесності структурні
підрозділи Університету проводять комплекс заходів, а саме: - ознайомлення аспірантів з Положенням про
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ) . Після чого, -для аспірантів першого
курсу навчання, проведення тижня академічної доброчесності, в межах якого відбувається читання спеціальних
курсів; - розробка структурними підрозділами, що забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з
проходження практик тощо). За порушення академічної доброчесності з боку аспірантів, передбачено повторне
проходження відповідного освітнього компоненту ОНП, позбавлення академічної стипендії та відрахування з
Університету. Якщо порушення академічної доброчесності будуть виявлені з боку науково-педагогічних
працівників, то з боку ЗВО передбачено відмову у присуджені наукового ступеня чи присвоєння вченого звання,
заборону займати визначені законом посади.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів ступеня доктора філософії досягається системним підходом
до оцінювання знань та чіткістю і зрозумілістю критеріїв вимірювання результатів навчання. В університеті
забезпечені умови для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів учасників навчального процесу, а також
можливостей оскарження результатів контрольних заходів, якщо таки з’являться. Дотриманню принципу
академічної доброчесності в Університеті надають комплексного і системного характеру.

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

ЕГ рекомендує переглянути силабуси освітніх компонент на предмет більш чіткого розподілу балів. У робочих
програмах розподіл балів більш якісно поданий ніж у силабусах.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Система контролю є чіткою і зрозумілою. Кожен вид контрольного заходу має чітко визначені форми проведення та
критерії оцінювання навчальних досягнень аспірантів. В Університеті системно підходять до виховання у аспірантів
розуміння академічної доброчесності. Виявлені недоліки не є суттєвими, тому, на думку експертів, критерій 5
відповідає рівню В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз складу групи забезпечення ОНП, дозволив з’ясувати наступне - Рижак Л.В. (ОК Філософія) має диплом ЗВО з
математики, але науковий ступінь, вчене звання та професійні наробки відповідають освітньому компоненту ОНП; -
Грабовська С.Л. (ОК Психологія вищої школи) має диплом ЗВО з філософії, науковий ступінь кандидата
філософських наук, але професійна кваліфікація пов’язана із суттєвими науковими доробками у галузі психології;
Добуляк Л.П. (ОК Інформаційні технології та програмування) має диплом ЗВО із соціальної інформатики, науковий
ступінь кандидата економічних наук та професійну кваліфікацію, що пов’язана із підприємництвом та розвитком
соціально-економічних систем. Це ті випадки, коли академічна та професійна кваліфікація не повністю
співпадають. У решти складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують ОНП, академічна/професійна
кваліфікація відповідає освітнім компонентам програми, що дає підстави зробити висновок про відповідність
науково-педагогічних працівників і спеціальності, що акредитується. Порівняльний аналіз доробку наукових
керівників здобувачів (Козаренка О.В., Коломиєць О.І., Салдан С.О., Дубровіна Т.М.) дозволив прийти до висновку
про дотичність їх наукових інтересів до тематики робіт аспірантів. Означені наукові керівники мають ґрунтовні
праці у галузі української музичної культури різних історичних періодів, що відповідає й сфері наукових інтересів
здобувачів ВО.

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

Формування науково-педагогічного колективу для забезпечення освітньої діяльності за ОНП, здійснюється
відповідно до чинних нормативно-правових вимог, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Статуту та
нормативних документів Університету. Кандидатури на заміщення посад науково-педагогічних працівників,
проводять відкриту лекцію або практичне заняття після цього відбувається обговорення рівня його професійної
майстерності. Після цього відбувається попереднє обговорення кандидатур на кафедрі в їх присутності, де беруть до
уваги науковий доробок претендентів, наявність вчених звань і наукових ступенів за спеціальністю, досвід науково-
педагогічної роботи. Компетенцію щодо визначення відповідності кваліфікації працівника та рівня його
професійної та наукової активності, який забезпечує викладання освітніх компонентів, покладається на керівника
випускової кафедри на підставі Ліцензійних умов. Процедури проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
та порядок перевиборів здійснюється відповідно до нормативних документів Університету. А саме, Положення про
порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Під час
розгляду конкурсних справ, Вчена рада факультету бере до уваги рейтингові показники претендентів, які
визначаються згідно Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf Рішення конкурсної
комісії затверджується Вченою радою університету.

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

Одним із самих дієвих шляхів реформування освіти та підвищення якості є залучення роботодавців до освітнього
процесу. У Львівському національному університеті ім. Івана Франка, згідно стратегічного планування,
запроваджено в освітній процес, модель інноваційного змісту навчання з метою підготовки конкурентоспроможних
фахівців на ринку праці. В Університеті, на постійній основі організовується такий захід, як “Дні кар’єри в ЄС”, на
якому відбувається обмін інформацією між студентами, аспірантами, викладачами та роботодавцями стосовно
вимог, що виникли останнім часом, до майбутніх фахівців на ринку праці та можливостей проходження практики,
стажування та отримання запрошень на вакантні посади посилання на останній захід
https://lnu.edu.ua/predstavnytstvo-yes-ta-l-vivs-kyy-universytet-provodiat-den-kar-iery-yes-2020-v-onlayn-formati

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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У процесі онлайн зустрічей із здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування,
роботодавцями та академічним персоналом, ЕГ було підтверджено, що Університет активно залучає до проведення
окремих тем лекційних і практичних занять на ОНП представників роботодавців. Іншими словами було
підтверджено інформацію подану у Відомостях про самооцінювання ОНП, а саме, щодо проведення аудиторних
занять періодично залучаються відомі в Україні та за кордоном музикознавці, композитори, представники
роботодавців: Кияновська Л. О., професор, доктор мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України (м. Львів);
Сиротинська Н. І., професор, доктор мистецтвознавства (м.Львів); Бермес І. Л., професор, доктор мистецтвознавства
(м. Дрогобич); Маркова О. М.професор, доктор мистецтвознавства, Заслужений працівник культури України (м.
Одеса); Шаповалова Л. В. професор, доктор мистецтвознавства (м. Харків); Карась Г. І., професор, доктор
мистецтвознавства, Заслужений працівник культури України (м. Івано-Франківськ); Чекан Ю. І., професор, доктор
мистецтвознавства (м. Київ); Сюта Б. О., професор, доктор мистецтвознавства (м. Київ); Мархвіца Єжи, професор,
доктор габілітований (м. Краків, РП); Єж Томаш, професор, доктор габілітований (м. Краків, РП), професор Т.
Філенко (США).

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

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників регулюється Положенням про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЛНУ ім. І.Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf ; Тимчасовим положенням ЛНУ ім. І. Франка про дистанційне
стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових
(або науково-технічних) установ у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf З метою забезпечення професійного фахового розвитку
викладачів застосовуються різні види підвищення кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації;
короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, тренінги, вебінари, “круглі столи”, участь в конференціях,
тощо); стажування. Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі перспективного плану підвищення
кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників, як в Україні, так і закордоном. Велике значення у
процесі підвищенні педагогічної майстерності викладачів є проведення наукових та науково-методичних
конференцій. Крім цього, в Університеті проводяться курси для науково-педагогічних працівників із вдосконалення
викладацької майстерності https://teaching-excellence.lnu.edu.ua Щодо матеріальної мотивації, то в Університеті
передбачені премії за розробку курсів іноземною мовою, електронного курсу. Видавництво ЛНУ друкує підручники,
навчально-методичні посібники та монографії викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Університеті діє система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-
педагогічних працівників, що передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується згідно розроблених
в Університеті положень: Положення про мотиваційний фонд https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і
студентів університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf
Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка “Медаль Івана Франка”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf ). Крім того, передбачено й
застосовуються моральні заохочення, у вигляді: оголошення подяки ректора, грамота ректора, а також за поданням
керівництва Університету на відзначення регіональними та відомчими відзнаками. Експертна група звернула увагу
на таке, позитивне з нашої точки зору явище, як децентралізація фінансової підтримки науково-педагогічних
працівників, а саме, на те, що частина коштів спрямованих на преміювання, адміністрацією Університету передана
на факультети, що також мають можливість підтримувати та мотивувати працівників. Відділ міжнародних зв’язків
Університету організовує для викладачів навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі
“Еразмус +”. Це стало можливим завдяки тому, що діють угоди Університету з ЗВО 59 країн
https://international.lnu.edu.ua/erasmus-university-of-vienna . Також, слід наголосити, що у ЛНУ імені Івана Франка
на безкоштовній основі систематично проводяться курси “Вдосконалення викладацької майстерності”
(https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Завдяки прозорості та відкритості під час проведення конкурсного відбору, на кафедрі створена наукова школа, яка
забезпечена кваліфікованими науково-педагогічними працівниками. В Університеті, на постійній основі
організовано обмін інформацією між студентами, аспірантами, викладачами та роботодавцями стосовно вимог до
майбутніх фахівців на ринку праці та можливостей проходження практики, стажування та отримання запрошень на
вакантні посади. В Університеті створені сприятливі умови, що мотивують науково-педагогічних працівників до
вдосконалення педагогічної майстерності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

ЕГ рекомендує активніше залучати до аудиторних занять експертів музичної галузі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Кадрове забезпечення дозволяє у повній мірі здійснювати навчальну та наукову підготовку докторів філософії. До
роботи з аспірантами залучаються професіонали-практики та зарубіжні науковці . Університет створив умови для
мотивації подальшого розвитку як науково-педагогічних працівників, так і аспірантів. Виявлені недоліки не є
суттєвими, тому, на думку експертів, критерій 6 відповідає рівню В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Під час віртуального ознайомлення з матеріально-технічною базою, деканом факультету Крохмальним Р.О. було
прокоментовано відео-екскурс. по приміщеннях ЗВО, де здійснюється освітній процес за ОНП. ЕГ зазначає, що
аудиторії, концертні зали та інші, продемонстровані на відео, приміщення знаходилися у належному стані. Даний
відеоряд з оглядом мат-тех бази доступний на сайті http://surl.li/vjfu В корпусі, де розташований факультет
культури і мистецтв відбувається освітній процес на ОНП Музичне мистецтво, є необхідна кількість аудиторій для
аудиторних занять та самостійної роботи (20 шт), в аудиторіях є достатня кількість музичних інструментів (36
фортепіано), деякі аудиторії обладнані мультимедією. Загальний фонд музичних інструментів налічує 36
фортепіано, 9 роялів, 57 баянів, 13 акордеонів, 6 бандур, цимбали 2 шт, одна ударна установка, оркестр народних
інструментів 23 кобзи, 1 трембіта, 1 ксилофон, 30 сопілок, 1 оркестровий барабан. Є також аудиторії-музеї (Леся
Курбаса, Володимира Труша), що забезпечені мультимедійним обладнанням. На базі Університету працюють
потужні офлайн та онлайн бібліотеки http://surl.li/vjhc У бібліотечному фонді, більш ніж 3 млн. книг, журналів та
видань. До її складу входять 13 відділів, 20 секторів, 10 факультетських бібліотек, читальні зали на 824 місць а також
у здобувачів ВО факультету культури і мистецтв є власний репозитарій нотних видань. Санвузли відремонтовані та
знаходяться у належному стані, є душова кабіна та бойлер для гарячої води. Корпус обладнаний інтернетом але
вайфай сигнал не пробиває, бо стіни занадто товсті, проте адміністрація дбає про студентський простір і також
облаштувала комп'ютерний клас на 10 місць для аспірантів, а також кафе “Діалог”, де здобувачі можуть працювати
чи спілкуватися. Здобувачі з інших міст можуть бути забезпечені гуртожитком за потреби. На сайті Університету
також можна знайти інформацію про Служби фінансово-економічного забезпечення http://surl.li/vjhj, де розміщено
інформацію про їх діяльність та деякі документи. Здійснивши аналіз фінансових та матеріально-технічних ресурсів
Університету, навчально-методичного забезпечення ОНП ЕГ встановила, що фінансові та матеріально-технічні
ресурси забезпечують досягнення визначених за освітньою програмою 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.

Зі слів аспірантів та НПП, Університет надає безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання, у чому ЕГ пересвідчилась, аналізуючи сайт та під час демонстрації середовищ
Moodle, MS Teams. Задля наукових пошуків Університет надає безоплатний доступ до баз даних Web of Science та
Scopus. http://surl.li/vjhu В ЗВО наявна електронна система для забезпечення якості освіти та для своєчасного
надання інформації здобувачам. Всі інформаційні ресурси знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті
Університету.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.
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Приміщення обладнані новітніми протипожежними сигналізаціями та вогнегасниками. Встановлені нові щити
електромережі. Задля тепло- та шумоізоляції, вікна замінені на адаптовані склопакети. Також, приблизно рік тому
було проведено ремонт системи опалення, що також видно на відеозаписі. Під час зустрічі із здобувачами, скарг на
умови проживання та забезпечення аудиторій не було. Освітнє середовище дозволяє задовольнити потреби та
інтереси здобувачів. До процесу організації залучається низка громадських організацій, такі як Навчальні центри
іноземних мов і культур, рада Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, центр
культури та дозвілля, а також спортивний комплекс.

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

Комунікація з аспірантами відбувається через зручні для них месенджери, соціальні мережі, та безпосередньо через
наукових керівників, представників відділу аспірантури та докторантури тощо (viber, moodle, електронна пошта).
Здобувачі ВО мають можливість вільно та безоплатно отримувати психологічну допомогу від служби офлайн,
онлайн як на групових тренінгах так і у індивідуальному порядку. Зі слів здобувачів ВО вони також вільно можуть
звернутися за підтримкою до деканату, відділу аспірантури чи ОСС. А голова профкому повідомив, що здобувачам
також надається, матеріальна допомога у разі необхідності. За потреби, здобувачі можуть отримати консультацію в
юридичному відділі, центрі психологічної служби, студентському уряді Університету. Також ЕГ було надано звіт
опитування рівня задоволеності навчання на ОНП, за результатами якого, 100% цілком задоволені забезпеченням
своєчасного інформування щодо освітнього процесу, відділом аспірантури та докторантури. а щодо очікувань від
навчання на ОНП у 100% опитуваних радше збіглися, 50% радше рекомендували би, а 50% однозначно
рекомендували б навчання на цій ОНП. Також аспіранти є членами Вченої ради та можуть брати участь у засіданнях
кафедри, де власне можуть висловлювати свої пропозиції та голосувати за певні зміни задля покращення умов
навчання. Основну освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку аспірантів
здійснює кафедра музикознавства та хорового мистецтва спільно з відділом аспірантури та докторантури.
Враховуючи вищезазначене, ЕГ переконалася у забезпеченні освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної, соціальної підтримки здобувачів, що навчаються на даній ОНП з боку Університету.

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

ЕГ було з'ясовано, що на ОНП Музичне мистецтво особи з особливими освітніми потребами на навчаються, проте
достатні умови для реалізації права на освіту цих осіб, прописані у Статуті ЗВО http://surl.li/vjin. Також розроблено
порядок супроводу осіб з особливими освітніми потребами а також придбано спеціальний пристрій для подолання
простору зі сходами.

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.

В Університеті діє комісія з питань етики та професійної діяльності http://surl.li/vjjd, що регулюється відповідним
положенням http://surl.li/vjjh і покликана вирішувати або попереджувати конфліктні ситуації. Також здобувачі ВО
повідомили, що можуть вільно звернутися з конфліктним питанням як до викладача так і до деканату, проте поки
що їм не доводилося бачити подібних ситуацій. Уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції є
Ірина Іваночко. телефони розміщені на сайті у вільному доступі. На зустрічах, здобувачі повідомили ЕГ, що вони
знайомі з алгоритмом дій у випадку конфліктних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу. Налагоджена комунікація
між керівним складом, викладачами та здобувачами вищої освіти. Наявний потужний репозитарій онлайн та
офлайн бібліотек. Здобувачам регулярно надається психологічна, соціальна та матеріальна допомога пільговим
категоріям, а також тим, хто опинився у скрутному становищі. Здобувачам ВО відомий чіткий алгоритм дій у разі
конфліктної ситуації. Викладачам та аспірантам, в рівній мірі надано вільний безоплатний доступ до всієї
інфраструктури Університету, електронних та навчальних ресурсів. Для визначення рівня задоволеності освітнім
середовищем Університет проводить анкетування та опитування здобувачів ВО та випускників ОНП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

ЕГ помітила деякий дискомфорт з приводу відсутності стабільного інтернет-з’єднання а також слабку мотивацію
здобувачів щодо пропозицій по вдосконалення ОНП. ЕГ рекомендує: продовжити модернізацію Wi-fi системи у
корпусі; -регулярно проводити інформаційні кампанії щодо залучення широкої аудиторії здобувачів ВО до внесення
пропозицій щодо вдосконалення освітньої діяльності за ОНП;. - інформувати та популяризувати серед здобувачів
ВО дії проти корупції та конфліктним ситуаціям.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Стан освітнього середовища Університету дозволяє забезпечувати належний рівень якості освіти за ОНП Музичне
мистецтво та є безпечним для всіх його учасників. Матеріальні ресурси є актуальними та регулярно оновлюються, а
злагоджена робота структурних підрозділів забезпечує якісну комунікацію усіх учасників освітнього процесу.
Критерій 7 “Освітнє середовище та матеріальні ресурси” має рівень відповідності “В”. Зазначені недоліки є
несуттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Дотримання визначених в Університеті процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітньої програми забезпечується достатньою нормативною базою: Положення про забезпечення якості
освіти http://surl.li/vkpo , Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка http://surl.li/vkpy та Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка,
http://surl.li/vkqe У ході онлайн-зустрічей, ЕГ встановила, що Університет дійсно залучає, як внутрішніх, так і
зовнішніх стейкхолдерів до розробки та перегляду ОНП. Інформацію про співпрацю та обговорення програми
підтвердили і здобувачі ВО, НПП і роботодавці. Також на офіційному сайті Університету опубліковано рецензії на
ОНП https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/retsenziia-Syrotynska.pdf

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.

Відповідно до Закону України про вищу освіту та нормативних документів здобувачі входять до складу вчених рад і
мають право голосу, беруть участь в обговоренні як загальних питань, пов'язаних з діяльністю Університету, так і
щодо ОНП. На зустрічі з представниками ОСС та здобувачами, ЕГ було надано інформацію, що Університет
зацікавлений та регулярно запрошує здобувачів до співпраці. А також про те, що регулярно проводяться опитування
рівня задоволеності здобувачів з приводу окремих дисциплін та ОНП загалом. За наданими гарантом ОНП даними,
задоволеність здобувачів дійсно знаходиться на достатньому рівні та в середньому перевищує 70%.

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

На зустрічах із роботодавцями, ЕГ також визначила, що вони дійсно підтримують співпрацю та беруть участь у
розробці ОНП, про що також свідчать протоколи засідань кафедр, на яких розглядаються питання. Згідно з витягом
з протоколу №10 від 04 лютого 2020, було ухвалено зміни у ОНП, серед яких знаходиться пропозиція професора
Сиротинської Н.І., яка запропонувала збільшити кількість годин на самостійну роботу з дисципліни “Антропологія
музики”. blob:https://office.naqa.gov.ua/9099bae2-ec07-4343-aa48-af25e4857605;
blob:https://office.naqa.gov.ua/323173bd-90a5-4176-9d60-8e5020227046 ; blob:https://office.naqa.gov.ua/04f139c3-
7bcf-4738-9f34-1b253079963c . Крім цього, на зустрічі із роботодавцями, проф. Дутчак В.Г. (Прикарпатський
національний університет ім. В.Стефаника) повідомила, що надавала ряд консультацій щодо покращення якості
ОНП Медведику Ю.Є. Роботодавці знаходяться тривалий час у плідній співпраці, що полягає у роботі в разових
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радах, контактах між викладачами та аспірантами, участі у спільних проєктах та наукових конференціях. Заяви про
створення разових рад у ПНУ ім. В. Стефаника для захисту надійшли від Младенової Т., Патир А., Паламарчука В.

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

В Університеті працює Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом http://surl.li/vlzq що моніторить кар’єрний
шлях випускників. Також є Асоціація випускників, члени якої є також членами Вченої ради та беруть участь у
обговоренні на засіданнях. Окрім цього, у вільному доступі є анкета випускників ЛНУ ім. Івана Франка
http://surl.li/vmai , у якій можна висловити свої побажання чи пропозиції щодо освітнього процесу чи інших
аспектів діяльності ЗВО.

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

Моніторинг та усунення недоліків у ОНП регулюється завдяки Центру забезпечення якості освіти http://surl.li/vmbj
та відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття
освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка. http://surl.li/vkqe Як стверджують
НПП кафедри та адміністрація, реагування на виявлені недоліки в ОНП відбувається на засіданнях кафедри. Під час
проведення фокус-груп, усі стейкхолдери відмічають позитивне ставлення Університету до рекомендацій з їх боку і,
за потреби, сприяє їх реалізації. ЕГ зазначає, що після виявлення недостовірних фактів (плагіату) у Відомостях про
самооцінювання, в процесі проходження первинної акредитації, структурними підрозділами Університету був
проведений їх аналіз та перегляд, а також змінено гаранта ОНП. Дана інформація була оприлюднена під час
інтерв'ювання з менеджментом ЗВО. Також про вдосконалення ОНП, після виявлення недоліків, свідчать
протоколи засідань кафедри, де разом зі стейкхолдерами було внесено пропозиції та зміни до ОНП
http://surl.li/vmbo . Зі слів гаранта ОНП, важливим у моніторингу недоліків є пропозиції здобувачів, що збираються
шляхом опитування та анкетування. Наприклад, за пропозицією аспірантів до ОНП була додана дисципліна
“Інтелектуальна власність і трансфер технологій”.

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

Згідно зі звітом первинної акредитаційної експертизи було виявлено деякі недоліки, на які ЗВО відреагував
наступним чином: щодо кр. 3 рекомендовано доопрацювати процедуру визнання результатів навчання, зокрема,
розділити процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті. Свої
вдосконалення ЗВО структурув у Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
регульовані документом: Порядок визнання в ЛНУ ім. Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній
та інформальній освіті; у критеріях 4 та 5 були рекомендації щодо вдосконалення силабусів та доступності їх змісту
для здобувачів. На виконання зазначеної рекомендації робоча група ОНП змінила назви деяких дисциплін. У
зв’язку з певною нерівномірністю розподілу аспірантів серед наукових керівників рекомендовано змінити розподіл,
проте після трагічної ситуації з Медведиком Ю.Є., перерозподіл став неможливим, бо аспіранти відмовилися від
зміни керівника; щодо критерію 7 було рекомендовано створення роз’яснювальних заходів для здобувачів ВО з
метою конкретизації кроків у разі зіткнення з проявами сексуального домаганнями, дискримінації, корупцією та ін.
роботу в цьому напрямку ЗВО аргументує роботою Комісії з питань етики та професійної діяльності, яка покликана
запобігати подібним ситуаціям. Згідно зі словами здобувачів вони знають алгоритм дій у подібних ситуаціях та з
ними проводилися подібні роз’яснювальні бесіди, щодо таких ситуацій, проте самих ситуацій не виникало. Також
було рекомендовано перегляд ОНП з метою врахування побажань учасників освітнього процесу, на що було додано
нову дисципліну “Інтелектуальна власність та трансфер технологій”, саме за пропозицією та бажанням аспірантів.
Отже, у ході аналізу реагування ЗВО на надані рекомендації, ЕГ встановила, що Університет дійсно реагує на
рекомендації та здійснює роботу у напрямку їх усунення.

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

Центром забезпечення якості освіти, на основі опитування студентів, працівників, викладачів та роботодавців,
рейтингу викладачів та індексу науково-педагогічного потенціалу кафедр, здійснюється аналіз складових
внутрішньої системи якості. Під час експертизи ЕГ було встановлено, що Університет здійснює діяльність у
напрямку формування культури якості освіти серед учасників освітнього процесу та опрацьовує шляхи
вдосконалення освітньої діяльності за цією програмою. Також центр здійснює моніторинг відповідності ОНП до
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рівня сучасного розвитку освіти, аналізує зміст освіти відповідно до Ліцензійних вимог, проводить моніторинг дані
європейських стандартів та досліджує міжнародний досвід у сфері забезпечення якості освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Університет знаходиться у напрямку розвитку культури якості, регулярно залучає внутрішніх та зовнішніх
стейкхолдерів до перегляду та вдосконалення. Також аспіранти є членами Вченої Ради та беруть участь у
обговоренні ОНП. ЗВО реагує на зауваження під час попередніх акредитацій та здійснює роботу над виправленням
недоліків. В Університеті працює Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом http://surl.li/vlzq що моніторить
кар’єрний шлях випускників, а також є Асоціація випускників. Роботодавці знаходяться тривалий час у плідній
співпраці з кафедрою, що полягає у роботі в разових радах, контактах між викладачами та аспірантами, участі у
спільних проєктах та наукових конференціях.

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

Наявні зміни, здебільшого стосуються назви ОК, проте маючи такий потужний кадровий склад та робочу групу з
зовнішніми стейкхолдерами, за ці роки можна було модернізувати і зміст деяких ОК, що відповідно до змін у
сучасності також повинні модернізуватися. ЕГ рекомендує сконцентрувати увагу на вдосконалювати саме змісту ОК
відповідно до вимог часу та моніторингу ринку праці.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом, система внутрішнього забезпечення якості освіти реагує на виявлені недоліки та здійснює вдосконалення
ОНП відповідно до пропозицій від внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Центр забезпечення якості освіти та
Комісія з питань етики регулярно проводять роботу із моніторингу та вдосконалення якості освіти. Університет
знаходиться у напрямку розвитку культури якості. Критерій 8. “Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми”
загалом відповідає рівню відповідності В. Зазначені недоліки є несуттєвими та можуть бути усунені протягом року.

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.

У ході експертизи, ЕГ встановила, що права та обов'язки учасників освітнього процесу регулюються Нормативно-
правовими документи, які знаходяться у вільному доступі та оприлюднені на офіційному сайті ЛНУ ім.Івана Франка
http://surl.li/vjca Також в Університеті є розділ “Документи про організацію та забезпечення якості навчального
процесу” , де висвітлено документи, що регулюють ці процеси та знаходяться у вільному доступі http://surl.li/vjdw
Також права та обовязки академічної спільноти регулюються Правилами внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. Івана
Франка http://surl.li/vjec та Положенням про організацію освітнього процесу http://surl.li/gpar . Зважаючи на те, що
документи ЗВО оприлюднені для вільного доступу, та враховуючи дані, отримані у ході зустрічей із фокус-групами,
ЕГ зазначає, що нормативна база досить змістовна та здійснює регуляцію прав та обов'язків всіх учасників
освітнього процесу та є доступною для них.

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.

У ході інтерв'ювання фокус-груп, ЕГ повідомили, що проєкт ОНП Музичне мистецтво за третім освітньо-науковим
рівнем http://surl.li/vjdg дійсно був завчасно розміщений для перегляду та надання пропозицій. Також, на сторінці
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розміщено телефон Відділу аспірантури та докторантури: 239-47-73. На час експертизи не було помітки про надання
зауважень до проєкту, а телефон розташований набагато нижче за проєкт. На думку ЕГ було б доцільним
розмістити контакти для зауважень по проєкту поруч із ним, а також встановити терміни прийняття зауважень до
наступного перегляду.

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.

У ході експертизи, ЕГ проаналізувала ОНП за посиланням http://surl.li/vjct та визначила, що на офіційному сайті
ЗВО розміщено достовірну інформацію про ОНП Музичне мистецтво. Про систематичність розміщення свідчать
інші ОП на сторінці факультету. Також на офіційному сайті ЗВО розміщено рецензії до даної ОНП.
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/retsenziia-Syrotynska.pdf https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Retsenziia-Bermes.pdf https://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Retsenziia_Datsiuk-S.YA..pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявність оприлюдненого на сайті проєкту та затвердженої ОНП свідчить, що ЗВО виконує вимоги щодо прозорості
та публічності своєї діяльності, інформує стейкхолдерів про основні аспекти освітнього процесу та залучає їх до
обговорення. ЗВО визначено чіткі, зрозумілі правила регуляції прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу,
що регулюються відповідними нормативно-правовими документами, які знаходяться у вільному доступі.

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

На сайті відсутній порядок та терміни подачі рекомендацій а також дата наступного перегляду ОНП, а контакти для
звернень розташовані набагато нижче. ЕГ рекомендує : -розмістити перелік контактів відповідальних за перегляд
осіб поруч із проєктом; -розмістити оголошення поруч з проєктом про терміни подачі пропозицій/рекомендацій або
надати можливість надсилати їх на постійній основі, для акумулювання до наступного перегляду.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Проаналізувавши офіційний сайт ЛНУ ім. Івана Франка, сторінку факультету культури і мистецтв та сторінки інших
структурних підрозділів, ЕГ було встановлено, що Університет дотримується вимог прозорості та публічності у своїй
діяльності, а незначні недоліки у навігації сайту не є суттєвими. Отже, критерій 9 “Прозорість та публічність” має
рівень відповідності “В”.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

На підставі аналізу ОНП Музичне мистецтво, навчальних планів, інтерв'ювання НПП та аспірантів експертна група
зазначає, що навчальні дисципліни обов'язкової складової, як "Проблеми сучасного музикознавства","Антропологія
музики", "Науковий семінар" так і варіативної складової НП "Постмодерні тенденції в композиторській творчості”
тощо, забезпечують відповідну освітню підтримку науковим дослідженням здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня. Наприклад ВК1 Постмодерні тенденції в композиторській творчості - відповідає науковим інтересам Немерко
А. "Оригінальні твори для дітей українських композиторів другої пол. ХХ-поч. ХХІ ст.", "Етномузикологія: історія і
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сучасність" відповідає науковим інтересам Лисевич Н. "Музична культура Південної Бесарабії: питомий та
напливовий компоненти". У ході інтерв'ювання проф. Карась Г. (Прикарпатський національний ун-тет ім.
В.Стефаника) зосередила увагу на унікальності змісту ОНП, що пов'язано з музично-медієвістичними
дослідженнями, філософією музичної орієнталістики, етномузикологією, з науковими інтересами гаранта, робочої
групи, НПП, які викладають на освітній програмі. Вищезазначене відповідає науковим інтересам аспірантів, які
мають широке коло вибору теми та наукового керівника дослідження. Разом з тим, ЕГ зазначає, що підготовка до
викладацької діяльності забезпечена тільки вибірковими компонентами ВК3 Педагогіка вищої школи, ВК 4
Психологія вищої школи, що не покривають ФК4, ФК5 та ПРН4, ПРН 5, бо всі ЗК, ФК та ПРН мають покриватися
тільки обов'язковими компонентами ОНП (нормативні навчальні дисципліни).

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

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії плануються у рамках науково-
дослідних робіт кафедри. Саме на кафедрі розглядається питання дотичності тематичних інтересів аспірантів за
проблемою, над якою працює науковий керівник. При цьому, наукові керівники аспірантів беруть активну участь у
обговоренні цього питання, адже йдеться про створення та розвиток певної наукової школи, тобто закладаються
умови для активної спільної участі наукових керівників і аспірантів у дослідницьких проєктах. Результати такої
наукової роботи широко висвітлюються фаховими виданнями. ЕГ з’ясувала, що наукова діяльність аспірантів
відповідає напрямку наукової діяльності наукових керівників. Підставою для такого висновку став аналіз останніх
публікацій наукових керівників та дотичність до неї тематики дисертаційних досліджень аспірантів. Слід також
наголосити, що на питання дотичності тем наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та їх керівниками, особливу увагу звертає вчена рада Університету, при затверджені тем. З метою наочності
дотичності дослідницької роботи аспірантів та їх керівників, наводимо порівняльну таблицю (Додаток до Звіту ЕГ).

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).

Зі слів аспірантів, їм рекомендовано публікуватися у Львівському віснику. В Університеті регулярно проходять
науково-методичні семінари кафедр, а у даний час вони у форматі загальнофакультетських кафедр. Аспіранти
беруть участь у міжнародних конференціях, наприклад "Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія
взаємодії", "Семіосфера культури в просторі сучасності" , "Церковна монодія і релігійна культура візантійсько-
слов'янського простору" та ін. http://surl.li/vmgr , у результаті здобувачі ВО отримують необхідні актуальні знання
для здійснення наукових пошуків. Також ЕГ було повідомлено, що аспіранти забезпечені усім необхідним нотним та
іншим устаткуванням для проведення дослідження. Договір про наукову співпрацю між кафедрою музикознавства
та хорового мистецтва та Інститутом музикології Краківського університету, у межах якого передбачено й апробацію
результатів наукових досліджень аспірантів, також підтверджує наявність роботи Університету у цьому напрямку.

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.

ЕГ зазначає, що Університет забезпечує можливості для залучення здобувачів третього (освітньо-наукового рівня)
ВО за ОНП Музичне мистецтво до міжнародної академічної спільноти шляхом оприлюднення результатів
досліджень на міжнародних науково-практичних конференціях, публікаціях у зарубіжних виданнях.
Вищезазначене було підтверджено у ході інтерв'ювання з аспірантами, НПП, структурними підрозділами Відділом
міжнародних зв'язків ЛНУ ім. І. Франка. Під час інтерв'ювання здобувачів ВО Лисевич Н. підтвердила інформацію
щодо участі у виконанні міжнародного наукового проєкту “Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній
Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами” (ЛНУ ім. І. Франка-Єврейський університет в
Єрусалимі) NoМ/76-2020.

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

Наукові керівники та здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії є виконавцями науково- дослідних робіт, що
виконуються за затвердженим планом наукової роботи. У попередні роки, підтверджена публікаціями, участь у
міжнародних виданнях. Проф. Медведик Ю. Стипендіальна програми “Fritz Thyssen-Stiftung” (Боннський
університет, ФРН, 2017). Проф. Медведик Ю. був Співголовою міжнародного німецько-бельгійсько-словацько-
українського Проєкту Spiritual songs as collectors items (2016-2019). В останні роки, а конкретніше, з 2020 року
науково-педагогічні працівники кафедри розпочали роботу над новою НДР: “Українська музикознавча наукова
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думка та національна хорова культура в умовах інтеграційних культурно-мистецьких процесів розвитку сучасного
європейського суспільства” (01.01.2020–31.12.2023 рр., шифр – 012U101905. Розробляючи означену тему доц.
Коломієць О. провадить роботу в україно- ізраїльському проєкті “Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній
Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами” №М/76-2020. (МОН України, Міністерство
науки і технологій, Ізраїль, 2020-2021).

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.

Дотримання академічної доброчесності забезпечується Положенням про забезпечення академічної доброчесності у
ЛНУ ім. Івана Франка»; http://surl.li/vmhb; Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності
http://surl.li/vjjh ; Кодексом про дотримання академічної доброчесності та Декларацією про дотримання
академічної доброчесності, яка підписана викладачами та аспірантами кафедри музикознавства та хорового
мистецтва. http://surl.li/tflz . На засіданнях фокус-груп, учасники освітнього процесу підтвердили, що ЗВО здійснює
перевірку робіт на відповідних платформах, зокрема на платформі Unichek . У ході зустрічей ЕГ підтвердила, що
дотримання правил академічної доброчесності є пріоритетним завданням для всіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ЕГ зосереджує свою увагу на унікальності ОНП Музичне мистецтво, що зосереджена на питаннях дослідження
музичної медієвістики, різноманітних аспектів музичної україністики. Наукова діяльність аспірантів відповідає
напрямку наукової діяльності наукових керівників, на що вказує аналіз публікацій наукових керівників та
дотичність до них тематики дисертаційних досліджень аспірантів. Всі наукові керівники є активними дослідниками,
результати їх науково-дослідної діяльності публікуються в Україні та за кордоном. В Університеті регулярно
проходять науково-методичні семінари кафедр, на даний час, вони у форматі загально факультетських кафедр, а
також аспірантам надається можливість брати участь у міжнародних конференціях, що проходять на базі ЗВО,
наприклад “Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії”, “Семіосфера культури в просторі
сучасності”, “Церковна монодія і релігійна культура візантійсько-слов'янського простору” та ін. http://surl.li/vmgr. В
Університеті є достатня нормативна база, що регулює правила академічної доброчесності, здійснюється контроль за
їх дотриманням всіма учасниками освітнього процесу. В Університеті є підписаний договір про співпрацю із
Інститутом музикології Краківського університету, у межах якого передбачено й апробацію результатів наукових
досліджень аспірантів.

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

Серед рекомендацій, щодо удосконалення ОНП Музичне мистецтво, експертна група рекомендує: забезпечити
підготовку аспірантів до викладацької діяльності обов'язковими компонентами, шляхом перенесення з вибіркової
складової ВК3 Педагогіка вищої школи, ВК4 Психологія вищої школи до обов'язкових освітніх компонент;
рекомендує залучати більшу кількість здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня до міжнародних проєктів.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на наведені сильні сторони та наявність незначних недоліків, експертна група дійшла висновку щодо
відповідності рівню В.

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток до Звіту ЕГ.pdf fktJShntJIWjTwD8NNpZ8BUcTuQADrzlreOQMBZ3
p/E=

***

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.
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Керівник експертної групи

Корнішева Тетяна Леонідівна

Члени експертної групи

Букач Микола Миколайович

Пасько Віктор Вікторович

Сторінка 25


