
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36785 Професійна освіта

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 015 Професійна освіта

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36785

Назва ОП Професійна освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 015 Професійна освіта

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 Андрощук Ігор Петрович, Крикун Валентина Сергіївна, Беспарточна
Олена Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 07.06.2021 р. – 09.06.2021 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/2021/05/2020-36785-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/2020-36780-
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

Наукова діяльність аспірантів в цілому відповідає напрямам досліджень наукових керівників. У ЗВО є “критична
маса” дослідників, серед яких аспіранти мають можливість набути науково-практичного досвіду і провести власне
дисертаційне дослідження та захистити його. Академічна кваліфікація викладачів повністю відповідає Ліцензійним
умовам провадження освітньої діяльності, ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів. У ході експертизи
офіційних скарг щодо провадження освітньої діяльності за ОНП, що акредитується, не виявлено. Програма та
процес її реалізації в ЛНУ ім. І.Франка загалом відповідають вимогам, що висувається в процесі акредитації. Слабкі
сторони не є критичними і можуть бути ліквідовані в робочому порядку. Гарант програми і керівництво закладу
продемонстрували готовність удосконалюватися та працювати на розвиток ОНП і процесу її реалізації. Зміни та
доповнення до змісту ОНП у контексті розвитку та удосконалення ОНП розглядалися на круглому столі 15 квітня
2021 року, за участю науковців та вчителів-практиків, тема «Сучасні проблеми вищої освіти»
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/news/suchasni-problemy-vyshchoi-osvity). Проєкт ОНП на 2021 р. був виставлений для
громадського обговорення на сайті сайт факультету педагогічної освіти
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram). У Проєкті запропоновано
збільшити кількість вибіркових дисциплін, пропозиції до збільшення кількості вибіркових дисциплін виходили від
аспірантів. Керівник, менеджмент ЛНУ ім. І. Франка, гарант ОНП, НПП та наукові керівники здобувачів, персонал
допоміжних сервісів, представники студентської спільноти, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, а
також представники роботодавців були відкриті до спілкування на дистанційних зустрічах відповідних фокус-груп,
які відбувалися згідно з узгодженою і затвердженою програмою роботи. ОНП має необхідні ресурси для розвитку.
ЛНУ ім. І. Франка забезпечує аспірантів доступом та сучасними можливостями потужного бібліотечного фонду,
наявний фаховий журнал, щороку проводяться, на базі університету, науково-практичні конференції. Встановлено
високі стандарти дотримання академічної доброчесності. Вивчення звіту про самооцінювання та результати
інтерв’ювання всіх фокус-груп дозволили ЕГ за переважною більшістю критеріїв встановити рівень відповідності
“В”, що засвідчує недоліки, які не є суттєвими та потребують усунення в процесі удосконалення ОНП. За критерієм 2
встановлено рівень Е.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Викладання за ОНП проводиться досвідченими науково-педагогічними працівниками, які відповідають усім
вимогам щодо професійної і наукової активності. Активною є практика закордонного стажування НПП. Освітнє
середовище ЗВО є безпечним, задовольняє потреби здобувачів вищої освіти, забезпечується постійна підтримка
здобувачів як з боку студентських організацій, так і спеціально створених консультаційних служб. Для уникнення
прецедентів корупції в закладі запроваджено Антикорупційну програму, яка чітко визначає систему відповідних
процедур та заходів. У ЗВО наявні чіткі і зрозумілі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. Наявна інформаційна консультативна, психологічна й соціальна
підтримка студентів і НПП. Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої
програми та інших процедур забезпечення її якості. Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду та
оновлення ОНП та інших процедур забезпечення її якості. В ЗВО сформована культура забезпечення якості освіти.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони ОНП: нормативні освітні компоненти ОНП 015 Професійна освіта аналогічні ОНП 011 Освітні,
педагогічні науки ЛНУ ім. І. Франка; ряд документів не відповідає заявленим у вкладці чи не активні до перегляду,
що не дає можливості повною мірою ознайомитися з його нормативною базою; обмеженість переліку вибіркових
дисциплін не дає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії аспіранта що простежується у
зазначеному однаковому переліку вибіркових дисциплін у індивідуальних планах всіх аспірантів за ОНП; до групи
розробників ОНП не включено здобувачів вищої освіти; анкета-опитувальник здобувачів змістовно не повністю
відображає бачення здобувачів стосовно якості викладання за ОНП; на веб сторінці відділу аспірантури та
докторантури не розміщено діючої ОНП. Рекомендовано: при оновлені ОНП 015 Професійна освіта, дотримуватися
професійного орієнтування щодо спеціальності 015 Професійна освіта, у нормативних освітніх компонентах для
кращого досягнення ПРН та відповідних компетенцій; розширити перелік вибіркових дисциплін за рахунок ОК
інших освітніх програм другого й третього освітніх рівнів з урахуванням тем дисертаційних досліджень аспірантів
ОНП; передбачити дистанційний формат опанування ОК поряд з традиційним через внесення матеріалів на
платформу Moodle; поглибити залучення аспірантів щодо вдосконалення ОНП, зокрема, крім опитування
аспірантів ознайомлювати їх з результатами та впровадженими змінами; переглянути анкету опитувальник
здобувачів вищої освіти щодо якості викладання за ОНП; розмістити на веб сторінці відділу аспірантури та
докторантури діючу ОНП для полегшення пошуку інформації для усіх стейкхолдерів ОНП.

III. Аналіз
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У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ОНП 015 Професійна освіта в редакції 2020 року (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Osvitno-
naukova-prohrama-015-2020.pdf) має сформульовані цілі (забезпечення умов для підготовки кадрів вищої
кваліфікації до науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, формування загальнонаукових і фахових
компетентностей необхідних для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері професійної освіти)
що корелюють із місією і стратегією ЛНУ ім. І. Франка (формування особистості - носія інтелектуального та
інноваційного потенціалу) зазначені у Стратегії розвитку ЛНУ ім. І. Франка 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf), але ОНП 015 Професійна освіта була введена в дію 1 вересня 2020
року. При спілкуванні, гарант (Мачинська Н. І.) запевнила, що при розробці ОНП 015 в редакції 2017, 2019, та 2020
років була врахована стратегія Університету 2020 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-
strategy.pdf), означені цілі залишаються актуальними і до стратегії 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf). При розробці редакції ОНП на 2020 бралися проектні
напрацювання Стратегії розвитку Львівської області. Визначення цілей та програмних результатів навчання Нового
проєкту ОНП 015 ґрунтується на основних положеннях Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 рр.
(https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf). Унікальність ОНП 015 Професійна освіта не дає
у повній мірі виокремити її з аналогових вітчизняних ОНП, недостатньо відображає особливість реалізації
програми.

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

Під час зустрічей з стейкхолдерами, ЕГ встановила, що протягом дії ОНП 2019 р. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2019.pdf ), ОНП 2020 р. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2020.pdf) цілі ОНП та програмні результати враховували
пропозиції та потреби стейкхолдерів. Проаналізувавши протоколи наукових семінарів, ЕГ встановила, що до
обговорення змісту освітніх компонентів залучають аспірантів (протоколи № 2 від 09.04.2020 р., № 3 від 06.04.2021
p.). Так згідно протоколу № 1 від 05.03.2020 р. аспіранткою Галюкою О. С. було запропоновано розширити перелік
компетентностей аспірантів при опануванні нововведених освітніх компонентів “Освітологія” та “Педагогічна
антропологія”. Згідно протоколу № 2 від 9.04.2020 р. до обговорення ОНП долучився проф. Діденко О. В. що
акцентував увагу на критерії формування тематики наукового дослідження згідно спеціальності 015 та надав
рекомендації щодо обґрунтування наукової новизни та програмних результатів дослідження. Пропозиції до
формулювання цілей та програмних результатів навчання обговорювалися на наукових семінарах аспірантів
(протоколи № 1 від 23.11.2020 р. та № 3 від 06.04.2021 р.), запропоновано нові навчальні дисципліни «Академічне
письмо» та «Дистанційна освіта та інформаційні технології освітнього простору». Відповідно до запропонованих
нових навчальних дисциплін конкретизовано цілі та програмні результати навчання у Проєкті ОНП на 2021 р.
(додано ПРН: використовувати інновації в професійній діяльності; застосовувати різні підходи до розв’язання
проблем у професійній педагогічній діяльності; Пояснювати основні інформаційні процеси для себе і в середовищі,
знаходити інформацію та зберігати її, розробляти алгоритми, створювати інформаційні продукти). ЕГ не отримала
підтвердження залучення аспірантів до групи розробників ОНП. Щовесни, ЛНУ ім. І. Франка проводить опитування
випускників та роботодавців з метою покращення діючих ОП 2020 р. (https://lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-
vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/), 2021 р. (https://lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv-
2021/) з вказанням e-mail респондентів для покращення взаємодії, результати опитування оприлюднюються на
сайті університету, узагальнений звіт результатів опитування деканом відповідного факультету ознайомлюються всі
гаранти ОП та завідувачі кафедр по кожному факультету. Механізм залучення стейкхолдерів до процесу
формування, оновлення ОНП, її цілей та програмних результатів визначено у МР щодо розроблення, затвердження,
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ ім. І. Франка п. 4.3 (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf), локальний моніторинг здійснюється, як правило, членами
робочої групи програми із залученням представників органів студентського самоврядування, студентів,
роботодавців.

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

Під час зустрічей із гарантом, було встановлено що при розробці та оновленні ОНП, НПП було враховано власний
досвід ЛНУ ім. І. Франка попередньої реалізації ОНП галузі 01 Освіта, кращі практики вітчизняних університетів
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щодо реалізації ОНП 015: Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка (впровадження вибіркової ОК “Науково-методичні
основи змісту професійної освіти”); ЖДУ ім. І. Франка (планується зміна назви Проєкту ОНП на 2021-2022 н. р.
«Теорія і методика професійної освіти»; впровадження ОК у переліку дисциплін вибіркового циклу “Інноваційні
процеси в професійній освіті”; НУ "Львівська політехніка" (впровадження вибіркової ОК “Основи андрагогіки.
Актуальні проблеми освіти дорослих”); Університет ім. А. Нобеля (впровадження вибіркової ОК “Педагогічна
майстерність викладача вищої школи”); КПУ, Глухівським НПУ ім. О. Довженко - організація спільних наукових
конференцій. У ході інтерв'ювання ЕГ отримано підтвердження, від потенційних роботодавців, що у процесі
оновлення ОНП було впроваджено ОК “Наукові семінари” що дозволило підвищити якість виконання
дисертаційного дослідження аспірантів. ЛНУ ім. І. Франка враховує при оновленні ОНП вимоги ринку праці і
світовий досвід. Було проаналізовано та впроваджено досвід закордонного університету: У-т імені Штефана чел
Мари (Румунія): це досвід впровадження спільних проектів, спільні дослідження, впровадження академічної
мобільності, можливості апробації результатів наукових досліджень на європейській освітній платформі що
збагатило ОНП (досвід вивчався під час проходження стажування проф. Мачинською Н.І. в Університеті імені
Штефана чел Мари, м. Сучава, 2019 р.). Цілі ОНП та програмні результати враховують тенденції ринку праці,
галузевого та регіонального контексту: так якість підготовки з ОНП підтверджує той факт, що 80% аспірантів, що
навчаються за ОНП, вже працевлаштовані, згідно спеціальності ОНП, а аспіранти Лущинська О.В., Писаревська
О.В., Любас А.А. достроково захистили дисертаційні дослідження та працюють за фахом ОНП. Формулювання цілей
та визначення ПРН при створені Проєкту ОНП на 2021 р. враховували практичний професійний досвід аспірантів,
які першими захистили дисертаційні роботи в межах ОНП у 2021 р. Так, зокрема: Любас А.А. працює викл. у
Національній академії сухопутних військ ім. г-на П. Сагайдачного у Львові, необхідність професійної підготовки
майбутніх викладачів в умовах ОНП підкреслює кадровий склад кафедри початкової та дошкільної освіти, де
працює аспірант Лущинська О. В. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity,
персональна сторінка ас. Лущинської О.В. - https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/luschynska-o-v). Писаревська О.В.
працює асистентом кафедри французької філології ЛНУ ім. І. Франка (https://lingua.lnu.edu.ua/employee/pysarevska-
olena-volodymyrivna), тема дисертації «Формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в
університетах Франції» зумовлена переліком навчальних дисциплін, які викладає викладач.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта третього рівня вищої освіти відсутній, однак ПРН, що
містяться в ОНП, відповідають Національній рамці кваліфікацій. ЕГ проаналізовано відповідність ПРН старій (НРК
2011 р., 9-й рівень) та новій редакції (НРК 2020 р., 8-й рівень) і встановлено відповідність вимог рамки кваліфікацій
запланованим результатам навчання. Зокрема, вимоги 8-го рівня НРК щодо знань “Концептуальні та методологічні
знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності” відповідають ПРН 3, 4. ОНП здобувачів вищої
освіти третього (освітньо наукового) рівня передбачає формування інтегральної та загальних і спеціальних
(фахових) компетентностей, засвоєння спеціалізованих концептуальних знань та умінь відповідно до НРК. Аналіз
звіту самооцінювання та аналіз змісту ОНП дає підстави стверджувати, що ОНП дає можливість досягти результатів
навчання, визначених НРК. Так ОНП сприяє набуттю компетенцій відповідно першого дескрипторам НРК
вивчаючи ОК “Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень” (3 кредити ЄКТС), “Формування
системного науково-професійного мислення” (3 кредити ЄКТС), “Педагогічна практика” (4 кредити ЄКТС).
Розкриття другого компонента забезпечують програмні результати при вивченні ОК «Теоретико-методологічні
основи професійної освіти» (3 кредити ЄКТС), «Науковий семінар» (4 кредити ЄКТС). Третій компонент
відображається при опануванні програмних результатів дисциплін, які забезпечуються ОК з циклу вільного вибору:
«Педагогіка ВШ» (3 кредити ЄКТС), «Інноваційні процеси в професійній освіті» (3 кредити ЄКТС). ПРН ОК
«Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень» (3 кредити ЄКТС), «Методологія підготовки
наукової публікації» (3 кредити ЄКТС). Вимозі «використання академічної української та іноземної мови у
професійній діяльності та дослідженнях» відповідають ПРН з дисципліни «Іноземна мова за фаховим
спрямуванням» (7 кредити ЄКТС). Четвертий дескриптор має відображення при опануванні ОК відповідають ПРН з
ОК «Педагогічна антропологія» (3 кредити ЄКТС), «Психологія ВШ» (3 кредити ЄКТС), «Педагогічна практика» (4
кредити ЄКТС). Отже проаналізувавши програмні результати освітніх компонентів ОНП 015 “Професійна освіта”
засвідчуємо відповідність дескрипторам Національної рамки кваліфікацій України відповідного рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітньо-наукова програма 015 “Професійна освіта” у ЛНУ ім. І. Франка є затребуваною на ринку праці, враховує
сучасні вимоги роботодавців та інтереси стейкхолдерів, має перспективи розвитку. Враховано передовий досвід
подібних вітчизняних та закордонних програм при формуванні цілей і програмних результатів. Програмні
результати навчання за освітньо-науковою програмою відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для
восьмого кваліфікаційного рівня. ОНП повністю корелюється зі Стратегією розвитку ЛНУ ім. І. Франка на 2021-2025
роки, Статутом установи й іншими нормативними документами. Її цілі та способи реалізації гармонійно
поєднуються із суспільною місією Університету. ОНП започаткована, вдосконалена в ефективній та реальній
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співпраці із усіма зацікавленими сторонами. У процесі розроблення ОНП враховувався власний досвід Університету
та здобутки вітчизняних та іноземних університетів. Орієнтація ОНП на потреби регіону у науковцях галузі освіти
підтверджується працевлаштованістю переважної більшості аспірантів згідно спеціальності 015 Професійна освіта.

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

Унікальність ОНП сформульована досить узагальнено і не відображає специфіки підготовки майбутніх докторів
філософії у контексті сучасних тенденцій у галузі професійна освіта. Недостатньо залучено аспірантів до робочої
групи щодо оновлення ОНП. Не забезпечення зазначеного у ОНП ПРН 9 відповідними ОК нормативного циклу
підготовки аспірантів. Недостатньо проаналізовано та враховано досвід аналогічних іноземних програм під час
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП. Рекомендовано: увиразнити унікальність освітньо-
наукової програми; передбачити можливість долучення аспірантів до модернізації ОНП; узгодити програмні
результати навчання (ПРН 9) з урахуванням саме спеціальності 015 Професійна освіта; врахувати досвід
аналогічних іноземних програм під час оновлення ОНП з конкретно вказаними елементами запозичення.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП в цілому відповідає Критерію 1, зокрема, слід відзначити урахування досвіду національних і закордонних ОНП
підготовки аспірантів та зорієнтованість ОНП на запити регіону. Водночас потребує поглиблення залучення
стейкхолдерів до вдосконалення ОНП, зокрема, крім опитування ознайомлювати їх з результатами та
впровадженими змінами. ОНП в цілому відповідає Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими, і можуть бути
усунені. Зважаючи на повну відповідність підкритеріїв 1.3 та 1.4 та наявність таких сильних сторін як: відповідність
цілей та програмних результатів ОНП аналогічним вітчизняним освітнім програмам, врахування практичного
досвіду аспірантів, тенденції розвитку спеціальності, відповідність НРК України але при цьому виявлені недоліки
щодо слабкої унікальності ОНП, пасивне врахування досвіду аналогічних іноземних освітніх програм які можна
усунути при оновленні ОНП, експертна група дійшла висновку, що ОНП 015 Професійна освіта за Критерієм 1
відповідає рівню 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).

Обсяг ОНП відповідає вимогам законодавства. Аналіз ОНП https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2020.pdf та навчального плану для очної форми навчання
2016 р. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/015-Profesiyna-osvita-ochna_rotated.pdf 2017 р.
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/NP_015_-ochna_2017-r..pdf), 2020 р.
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/NP_015_-ochna_2017-r..pdf) та навчального плану для
заочної форми навчання 2016 р. (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/015-Profesiyna-osvita-
zaochna.pdf), 2017 р. (підготовки доктора філософії показав, що її обсяг загалом та окремих освітніх компонентів
зокрема у кредитах ЄКТС відповідає вимогам законодавства (п. 6, ст. 5, р.2 ЗУ “Про вищу освіту”) щодо навчальн.
наван-ня для ІІІ рівня галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” спец. 015 “Професійна освіта”. Загальний обсяг навч.
навантаження становить 40 кредитів ЄКТС при тривалості навчання 4 р. за 2017-2019 рр. За навч. планами 2016-
2020 рр., обсяг освітньої складової ОНП становив 40 кредитів, з яких 18 кредитів ЄКТС (47%) відводилося на
вибіркові дисципліни. З 2020 р. за новими навчальними планами, денної та заочної форми навчання ОНП, обсяг
освітньої складової та розподіл між нормативними та вибірковими дисциплінами, обов'язкові компоненти ОНП
зазнали певних змін. Розподіл кредитів ЄКТС згідно навч. планів 2020 р.: на нормативні ОК 25 кредитів ЄКТС, на
дисципліни вільного вибору аспіранта 18 кредитів ЄКТС (48%), разом передбачено 43 кредити ЄКТС на підготовку
аспіранта. ОНП передбачає формування професійних компетентностей за чотирма напрямами (25 кредитів ЄКТС):
Складова 1, 7 кредитів ЄКТС (глибинні знання зі спеціальності), Складова 2, 4 кредити ЄКТС (загальнонаукові
компетентності), Складова 3, 7 кредитів ЄКТС (універсальні навички), Складова 4, 7 кредитів ЄКТС (мовні
компетентності) - оволодіння загально науковими знаннями, здобуття мовних компетенцій, набуття універсальних
навичок дослідника, здобуття глибинних знань зі спеціальності, зазначених к п. 27 Порядку підготовки здоб. ВО
ступеня д. філос. та д. н. (КМУ № 261 від 23.03.2016). ОК вільного вибору аспіранта поділяються на дві складові (18
кредитів ЄКТС), Складова 1 глибинні знання зі спеціальності 9 кредитів ЄКТС, Складова 2 універсальні навички 9
кредитів ЄКТС. Обсяг ОНП та окремих ОК відповідає вимогам законодавства та внутрішнім документам ЗВО, щодо
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навчальн. навантаж. для ІІІ рівня вищої освіти (PhD програма) в межах 30-60 кредитів ЄКТС. Проте, ЕГ переконана,
що розробникам варто ввести у ОНП професійно-значущі ОК відповідно до спеціальності 015, збільшити кількість
кредитів на опанування ОК. Наявні ОК 3 Філософія та ОК 6 Іноз. мова забезпечують обмежену кількість опанування
компетенцій та ПР, так ОК 3 (ЗК 1, ЗК 9, ПР 4, ПР 6), ОК 6 (ЗК 4, СК 1, ПР 8, ПР 10) що є сумнівним для досягнення
необхідних спеціальності практичних навичок та відповідних компетенцій.

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

Зміст ОНП має чітку структуру, всі освітні компоненти відображені у структурно-логічній, досить прозоро, але у
схемі наведений взаємозв'язок нормативних ОК із певними вибірковими, що ставить під сумнів реальну процедуру
вибору ОК аспірантів. ЕГ з’ясовано, що освітні компоненти блоку вільного вибору студентів забезпечують
формування загальнонаукових та фахових компетентностей (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2020.pdf), тобто опанування фаховими компетенціями не
забезпечуються нормативними освітніми компонентами. Структурно-логічна схема підготовки докторів філософії
містить обов'язкові та вибіркові компоненти, що складають логічну взаємоповՙязану систему. Матриця забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами ОНП наглядно показує ці відповідності, але аналіз
робочих програм дисциплін показав, що зазначені загальні і фахові компетентності представлені не в повному
обсязі ніж зазначені у ОНП тож варто дотримуватись зазначеного розподілу у ОНП. Загалом опанування освітньої
складової дозволяє здобути заплановані програмні результати навчання, які відповідають освітньому рівню доктора
філософії, а також узгоджуються з вимогами Національної рамки кваліфікацій. У матриці відповідностей
компетентностей освітнім компонентам освітньо-наукової програми ЗК 3 (здатність застосовувати інформаційні
технології та програмні продукти у науковій діяльності) формується ОК 2 “Науковий семінар” та ВК 1.3
“Моделювання та діагностування науково-педагогічних досліджень”, ВК 5.1 “Психологія вищої школи” ВК 5.2
“Підготовка науково-інноваційного проекту”, проаналізувавши силабуси та робочі програми, ЕГ встановила
невідповідність заявленим у матриці ОНП компетентностям та вказаним у силабусах та робочих програмах ОК.
Також у ОК 2 відсутні теми що дозволяють формувати ЗК 3 (формування компетентності здатності застосовувати
інформаційні технології). ЗК 4 (здатність демонструвати культуру наукового усного та писемного мовлення
державною та іноземною мовою...), формуються ОК 6 “Іноземна мова за професійним спрямуванням” та ВК 2.1, ВК
5.1, ВК 5.2 (як зазначено у ОНП, мова викладання українська і частково англійська (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2020.pdf) ЕГ не отримала підтвердження під час
інтервьювання фокус-груп).

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

ЕГ проаналізувавши зміст освітньо-наукової програми 015 Професійна освіта встановила, що перелік ОК ОНП та
навчального плану 015 Професійна освіта (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/015-
Profesiyna-osvita_ochna_2020.pdf) (Окрім ОК 4 “Освітологія”) має подібність до переліку ОК ОНП та навчального
плану спеціальності 011 “Освітні педагогічні науки” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/011-
_-Osvitni-pedahohichni-nauky.p) що ставить під сумнів відповідність фахової підготовки спеціальності 015
Професійна освіта. Зміст навчальних дисциплін за професійним спрямуванням не враховує специфіку предметної
області ОНП. Так до шести нормативних навчальних дисциплін включено ОК: “Філософія”, “Освітологія”,
“Педагогічна практика”, “Іноземна мова за фаховим спрямуванням” і лише дві тотожні предметній області
спеціальності 015 Професійній освіті: “Теоретико-методологічні основи професійної освіти” та “Науковий семінар”.

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

Структура освітньо-наукової програми передбачає формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої
траєкторії. Зокрема, для формування індивідуальної освітньої траєкторії в ОП відведено 18 кредитів, що складає
48% від загального обсягу. Процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії та процедури вибору
здобувачами вибіркових ОК чіткі і зрозумілі, прописані у Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.
Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) згідно п. 3.7 “Дисципліни
вільного вибору студента орієнтовані на забеспечення освітніх і культурних потреб. Вибір цих дисциплін студент
здійснює індивідуально з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності” та
Положенні про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І.
Франка (нова редакція) https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf згідно п.1.2 “вибіркові
навчальні дисципліни пропонують випускові кафедри факультетів Університету з метою задоволення освітніх і
кваліфікаційних потреб здобувачів вищої освіти”. Інформація щодо процедури обрання вибіркових дисциплін
наявна на сайті університету (https://lnu.edu.ua/vybir-zahalnouniversytetskykh-dystsyplin/). Проаналізувавши ОНП
015 Професійна освіта, навчальний план ОНП 015 Професійна освіта, (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2020/04/015-ochna.pdf), вибір відвувається однієї вибіркової компоненти з двох-трьох
запропанованих на сайті ЛНУ ім. І. Франка у розділі аспірантура, де наявні силабуси до кожної ОК
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Аналіз індивідуальних планів аспірантів засвідчив що ОНП
певним чином обмежує аспірантів у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії, адже індивідуальний вибір
здобувачами вищої освіти враховуючи власні напрями дисертаційних досліджень не отримав підтвердження. В усіх
навчальних планах аспірантів зазначені однакові дисципліни вибіркового циклу що не враховують специфіку,
різноманітність наукових тем дисертаційних досліджень аспірантів. Так наукова тема Собчук-Ліва А. А. “Підготовка
вчителя до роботи в умовах інклюзивної ранньої шкільної освіти в Польщі” не забезпечується жодною вибірковою
ОК інклюзивного спрямування. Зміст ОНП частково відповідає науковим інтересам аспірантів і частково забезпечує
їх підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої освіти. Прикладів користування
аспірантами правом обрання вибіркових ОК з інших рівнів вищої освіти згідно Закону України “Про вищу освіту” не
встановлено.

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

Згідно Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім. І. Франка п.1.4. організатором та базою для
проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf) що є певним обмеженням та унеможливлює
врахування специфіки всіх напрямів дисертаційних досліджень для набуття компетентності, необхідної для
подальшої професійної діяльності. ОНП 015 Професійна освіта та відповідний навчальний передбачає Педагогічну
практику у розмірі 4 кредита ЄКТС у 6 семестрі навчання. Звітність за результатами Педагогічної практики корелює
з відповідним Положенням про педагогічну практику і складається зі звіту проходження педагогічної практики, та
залікового листа педагогічної практики встановленого зразка що у підсумку проходження педагогічної практики
завершується публічним захистом. Практично зорієнтовані ОК що дозволять здобувачам освіти отримати необхідні
практичні навички та фахові компетентності: ОК 4 «Освітологія» (нормативна ОК, складова 3 – універсальні
навички) https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/osvitolohiia-015-profesiyna-osvita, ОК 4 «Педагогічна практика»
(нормативна ОК, складова 3 – універсальні навички) https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/Pedahohichna-praktyka.pdf. У силабусах цих ОК зазначені ЗК: 5 – здатність налагоджувати
наукову взаємодію, співробітництво, дотримуючись етичних норм у професійній та науково-дослідницькій
діяльності; 6 – здатність планувати та вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку» СК: 4
– здатність планувати освітній процес і прогнозувати його результати та позначено відповідні ПРН: 2 –
конструювати та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу у ЗВО; 3 – демонструвати знання,
закономірності та принципи організації освітнього процесу, прогнозування результатів планування освітнього
процесу; 5 – використовувати інновації в професійній діяльності; застосовувати різні підходи до розв’язання
проблем у професійній педагогічній діяльності.

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

Реалізація ОНП 015 Професійна освіта передбачає розвиток у аспірантів соціальних навичок. ОК 3 “Філософія” 4
кредити ЄКТС забезпечує формування ЗК 9, ОК 4 “Освітологія” 3 кредити ЄКТС - ЗК 4, ОК 5 “Педагогічна практика”
4 кредити ЄКТС - ЗК 5, ПРН 2, ОК 6 “Іноземна мова за фаховим спрямуванням” 7 кредитів ЄКТС - ЗК 4, ПРН - 8.
Проаналізувавши силабуси ОК та у підсумку інтерв'ювання фокус-груп, ЕГ встановила, що на ОНП використовують
комунікативні та інтерактивні методи навчання, науково-академічне спілкування, колаборативне навчання у
вигляді групових дискусій, виконання спільних проектів, творчих самостійних завдань, розробка мультимедійних
презентацій, навички роботи у команді. Формуванню таких навичок також сприяє захист звіту з Педагогічної
практики, публічне представлення власного наукового дослідження за темою дисертаційного дослідження на
кафедрі до попереднього захисту, виступи на науково-практичних конференціях та круглих столах що діють в
Університеті. Опанування навчальними дисциплінами, консультування під час змішаного навчання, спричиненого
карантинними вимогами, відбувалося із використанням електронних каналів зв'язку, на платформах Skype, Zoom,
Microsoft Teams, що сприяло розвитку відповідальності, дотримання дедлайнів, навичок самоконтролю,
самоаналізу, презентації власних наукових напрацювань. Всі аспіранти приймають участь у звітних у наукових
конференціях факультету педагогічної освіти (Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020) що розвиває навички soft-skills
відповідно до цілей навчання. Щорічно аспіранти приймають участь з опублікуванням тез доповідей у
конференціях. Любас А. А. - II міжнар. наук.- практ. конференції (Львів, 2018); Традиційні та інноваційні методики
викладання. Пріоритетні напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнар. наук.- практ.
конференції (Харків, 2019); Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони
України: міжнар. наук.- практ. конференції (Хмельницький, 2019); Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та
пріоритетні напрями наукових досліджень: міжнар. наук.- практ. конференції (Київ, 2019); Аспірант Рибак О. П. -
Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 2021); міжнар. наук.- практ. конференції “Південна
фундація педагогіки” (Одеса, 2019); Панчук (Турко) Б. Б. - “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в
умовах євроінтеграції” ІІ міжнар. наук.- практ. конференції (м. Мукачево, 2018); Інформаційні технології в освіті та
науці: міжнар. наук.-практ. конференції (Мелітополь, 2019); V міжнар. конгресу зі спеціальної педагогіки, психології
та реабілітології (Чернівці, 2019); “Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти” ІІ міжнар. наук.-практ.
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конференції (Глухів, 2020); Шолова М. Т. “Актуальні проблеми фахової підготовки педагога” всеукр. наук.-практ.
конференція (Херсон, 2020).

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

Професійний стандарт за даною ОНП 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 ОНП реалістично відбиває фактичне навчальне і наукове навантаження аспірантів. Його достатньо для
опанування програмних результатів навчання та підготовки до захисту дисертаційного дослідження. Навчальний
план ОНП 2020 року передбачає 43 кредити ЄКТС (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/NP-
015_ochna_2020-r..pdf). 1290 годин загального навантаження, з яких 572 години віднесено на аудиторну роботу та
718 годин на самостійну та індивідуальну роботу. Обсяг освітніх компонентів, поданий для аналізу, передбачає поділ
на аудиторну (близько третини) і самостійну роботу (дві третіх від загального обсягу), що є цілком прийнятним і
доцільним для роботи з аспірантами. Аналізуючи розподіл навантаження дисциплін що входять до обов'язкового
блоку “Теоретико-методологічні основи професійної освіти” 32 год. лекцій та 56 год. самостійної роботи; “Науковий
семінар” лекції не передбачені, 64 години відведено для семінарських занять та 56 год. самостійної роботи;
“Освітологія” 32 год. аудиторні та 56 год. самост. роботи; “Філософія” 64 год. аудиторні та 56 год. самост. роботи;
“Педагогічна практика” передбачає виключно 120 год. самостійної роботи; “Іноземна мова за фаховим
спрямуванням”140 годин практичних занять та 70 год. самостійної роботи. Відповідний загальний розподіл годин
обов'язкового блоку вивчення: на аудиторну роботу відведено 332 години, а на самостійну роботу 418 годин. Під час
інтерв'ювання зі здобувачами та викладачами ОНП було з'ясовано, що обсяг аудиторного й позааудиторного
навантаження вважається достатнім для опанування дисциплін. Аналіз змісту освітніх компонентів показав низьку
відповідність спеціальності 015 “Професійна освіта”. Обсяг кредитів ЄКТС та розподіл аудиторної й індивідуальної
роботи показав, що обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів реально відбиває фактичне навантаження
здобувачів, і загалом є достатнім для досягнення відповідних результатів навчання. Результати опитування
здобувачів підтверджують їхню задоволеність відповідним розподілом навантаження.

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.

Проаналізувавши Стратегію розвитку ЛНУ ім. І. Франка на 2021-2025 рр. (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf) ЕГ встановила, що університет планує впровадження освітніх
програм за дуальною освітою. Наразі, підготовка здобувачів ОНП 015 Професійна освіта за дуальною формою освіти
не ведеться.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Проаналізувавши критерій 2, ЕГ дійшла висновку що позитивними практиками у даному контексті є: можливість
розвинути мовні та загальнонаукові компетентності; вдосконалити фахові компетентності за рахунок вибіркових
ОК, а також соціальні навички; впровадження у навчальний процес педагогічної практики.

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

До недоліків ЕГ відносить: відповідність змісту ОНП спеціальності 015 Професійна освіта до 011 Освітні, педагогічні
науки; акценти при формуванні компетентності переважно зроблено на вибірковий компонент а не на обов'язковий.
ЗК 3 забезпечується ОК “Науковий семінар” і ВК 6.1, ВК 6.2, ВК 6.3 що є сумнівним, адже відповідна ОК може лише
коригувати а не формувати заявлену компетентність; при складанні переліку вибіркових ОК варто більше
враховувати дотичність до тематики дисертаційних досліджень аспірантів; відсутність на сайті кафедри робочих
програм ОК. Рекомендовано: при оновленні ОНП звернути увагу на професійну відповідність ОК спеціальності 015
Професійна освіта, варто збільшити професійно значущі ОК та узгодити ІК, ЗК, СК, ПРН з ОК ОНП; при оновленні
обов'язкових ОК ОНП робити акцент на забезпечення формування компетентності саме завдяки дисциплінам
обов'язкового а не вибіркового блоку; розширити кількість вибіркових ОК для вільного вибору з урахуванням
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наукових інтересів аспірантів; доповнити сайт кафедри робочими програмами усіх навчальних дисциплін, які
викладаються на ОНП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП 015 Професійна освіта частково відповідає Критерію 2. Слід відзначити невідповідність змісту самої ОНП
спеціальності 015 Професійної освіти і її дотичність ОНП 011 Освітні, педагогічні науки ЛНУ ім. І. Франка. ОНП 015
Професійна освіта передбачає можливість розвинути мовні, загально-наукові та фахові компетентності і соціальні
навички. Водночас рекомендовано: оновити та привести до відповідності ОНП спеціальності “Професійна освіта”,
розширити перелік вибіркових дисциплін з урахуванням можливості індивідуальної траєкторії при написанні
дисертаційного дослідження; посилити відповідність заявленим у робочих програмах та силабусах до ОК
компетенціям та програмним результатам до ОНП.

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.

Аналіз звіту самооцінювання, інтерв'ювання із завідувачем відділу аспірантури та здобувачами вищої освіти
підтвердили, що Правила прийому на третій (освітньо-науковий) рівень у ЛНУ ім. І. Франка на 2021 р. є чіткими,
зрозумілими та такими, що не містять дискримінаційних положень, щороку оновлюються 2020 р.
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf), 2021 р. (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/rules-2021-add-08.pdf). Вступники до аспірантури мають можливість попередньо
ознайомитися з особливостями ОНП що відображена на сайті університету (https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2020.pdf). У зазначених правилах прийому зазначена
спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціальностями) а в ОНП та навчальному плані відсутнє вказання (за
спеціалізаціями) що вносить певні неточності у сприйнятті. До аспірантури на ОНП 015 Професійна освіта, на
конкурсній основі, приймаються особи, які здобули вищу освіту другого (магістерського) рівня та/або спеціаліста.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International
English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.
Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з
іноземної мови з найвищим балом. У правилах прийому на стор. 3 наведений перелік необхідних документів
вступника до аспірантури серед яких є список опублікованих праць або реферат з обраної спеціальності та рецензія
майбутнього наукового керівника на реферат з оцінкою, але при бесіді з фокус-групою аспірантів, ЕГ не отримала
підтвердження написання ними відповідного реферату при вступі до аспірантури. Вступники до аспірантури
проходять співбесіду на факультеті, здають вступні іспити з спеціальності, філософії, іноземної мови. Зарахування
вступників відбувається на основі сформованого рейтингу згідно результатів трьох вступних іспитів до аспірантури
та оцінки майбутнього наукового керівника з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці. Термін підготовки
доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка становить чотири роки. Згідно ліцензійного обсягу прийому до аспірантури
ЛНУ ім. І. Франка спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціальностями) - 10 осіб.

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

Правила прийому передбачають, крім іспиту з іноземної мови (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/Prohrama-vstupnoho-ispytu-z-inozemnoi-movy-anhliyskoi.pdf) що відбувається у формі
комплексного письмового тесту, та складається із трьох частин: аудіювання, читання, лексико-граматичного тесту із
максимальною кількістю отримання підсумкових 100 балів за весь тест, у програмі наявні зразки тестових завдань
та рекомендована література до кожної частини тесту, серед якої наявні застарілі літературні джерела; іспиту з
філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Prohr_vstup_nefilos_asp.pdf) що відбувається у
формі відповідей на запитання що розмежені по восьми темам та формуються для вступника у вигляді білету з
п’ятьма питаннями, оцінювання рівня знань вступників складається у 100 бальній шкалі, рекомендована література
з 68 пунктів практично не містить сучасних видань; складання іспиту зі спеціальності
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Prohrama-vstupnoho-ispytu-015-Profesiyna-osvita.pdf).
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Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта включає шість розділів з: питань
щодо нормативної бази та концептуальних документів з професійної освіти, системи професійної освіти та тенденції
її розвитку, методологію професійної освіти, теорію професійного навчання і виховання, методику професійної
освіти, педагог професійного навчання та вищої школи; блок запитань до іспиту, порядок та критерії оцінювання та
рекомендовану літературу з 58 джерел, 1994-2013 років видання. Метою програми вступного іспиту є визначення
якостей професійно-педагогічних знань, умінь та навичок вступників в аспірантуру, з'ясування рівня готовності до
дослідження теоретико-методологічних і методичних питань теорії та практики професійної освіти. Перед
складанням вступного іспиту зі спеціальності вступники подають науковий реферат, якість виконання якого
враховується під час оцінювання загальних результатів. Дана програма містить вимоги до написання та структури
наукового реферату (додаток А) та зразок титульного аркушу до наукового реферату. Вступний іспит зі спеціальності
відбувається за екзаменаційними білетами, які укладаються з питань, зазначених у змісті програми вступного
іспиту. При інтервюванні аспірантів, ЕГ не отримала підтвердження від аспірантів щодо написання ними наукового
реферату.

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.

В університеті визнаються результати академічної мобільності. ЕГ проаналізовані Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ ім. І. Франка
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), Тимчасове положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf), встановлено що загально організаційний супровід
міжнародної академічної мобільності здійснює відділ міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/). У
тимчасовому положенні п.3. детально прописана процедура оформлення індивідуального навчального плану
академічної мобільності, який оформляють, як правило, терміном на один семестр. Слід відзначити особливу
логістику сайту, що ускладнює пошук нормативних документів, які є чинними в межах університету.

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

Порядок визнання у ЛНУ ім. І. Франка результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf) регламентує процедуру визнання
результатів навчання здобувачами усіх рівнів вищої освіти. Згідно п. 2.4. Університет може визнати результати
навчання здобуті у неформальній чи інформальній освіті в обсязі, що як правило, не перевищує 10% від загальних
обсягів кредитів передбачених ОП. Приклад заяви про визнання результатів навчання у неформальній та
інформальній освіті вказаний у додатку 1 до чинного відповідного положення разом із зразком атестаційного листа
у додатку 2. Приклади визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, на даній ОНП відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Проаналізувавши відповідність ОНП 015 Професійна освіта до Критерію 3, ЕГ відзначає наступні сильні сторони
критерію: прозорі, чіткі та недискримінаційні правила прийому до аспірантури та оприлюднені на офіційному сайті
університету; популяризація академічної мобільності та унормованість визнання результатів академічної
мобільності; наявність Положення про визнання результатів, отриманих у неформальній освіті.

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

Слабкі сторони: не завжди зрозуміла логістика сайту, яка ускладнює пошук нормативних документів за даною ОНП;
низька академічна мобільність за ОНП; у програмах вступних іспитів до аспірантури переважають застарілі
літературні джерела. Рекомендації: розглянути можливість удосконалити якість контенту сайту університету;
сприяти практиці академічної мобільності аспірантів за даною ОНП; при оновленні програм вступних іспитів,
включити до переліку рекомендованої літератури сучасні видання як вітчизняних так і зарубіжних науковців,
можливо посилання на наукові розробки НПП згідно профілю ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП в цілому відповідає Критерію 3. В університеті запроваджені прозорі, чіткі та недискримінаційні правила
прийому до аспірантури, програма вступних іспитів відповідає спеціальності та ОНП, але наявні застарілі
рекомендовані літературні джерела, унормоване визнання результатів академічної мобільності. Водночас
рекомендовано оновити переліки рекомендованих літературних джерел спираючись на сучасні як вітчизняні так і
світові наукові доробки, наукові видання НПП зо ОНП; посилити додатковий контроль з боку менеджменту та
відповідними структурними підрозділами ЛНУ ім. І. Франка щодо якості контенту що відображений на сайті
університету. ОНП 015 Професійна освіта, в цілому відповідає рівню В за Критерієм 3 з недоліками, що не є
суттєвими, і легко можуть бути усунені.

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.

Форми навчання регламентуються «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І.Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Досягнення заявлених в ОНП цілей та ПРН забезпечується застосуванням
класичних форм навчання: лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи
здобувачів (аудиторна, позааудиторна, робота у хмарі), практика. Методи навчання зазначаються в ОНП, силабусах
та програмах навчальних дисциплін. Переважно застосовуються інноваційні методи навчання: наукові методи
пізнання в освітньому процесі та використання інновацій в професійній діяльності, наукові та навчальні доповіді з
презентаціями, дискусії, методи проблемного навчання, із застосуванням ІТ-технологій, методів моделювання і
прогнозування, проектного підходу, прикладні, інтерактивні, дослідницькі (діагностичні, портфоліо, есе тощо)
методи. На зустрічі, здобувачі ВО підтвердили формування портфоліо на практичних роботах навчальних
дисциплін «Педагогіка вищої школи» та «Філософія», написання есе під час виконання практичних робіт з інших
дисциплін («Науковий семінар», «Теоретико-методологічні основи професійної освіти» тощо). Вербальні методи
формують цілісну систему знань (ПРН1, ПРН3, ПРН8), практичні - здатність застосовувати знання в умовах
освітнього процесу (ПРН2, ПРН5, ПРН6, ПРН11), інноваційні - навики проведення дослідницько-інноваційної
діяльності (ПРН4, ПРН5, ПРН7, ПРН9, ПРН10). В сукупності, зазначені форми і методи сприяють досягненню цілей
та ПРН ОНП, а аспіранти набувають досвіду педагогічної та науково-дослідницької діяльності. Форми та методи
навчання і викладання, які застосовуються на ОНП, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу оскільки
передбачають можливість впливу аспірантів на вибір методу навчання, тематики робіт, прояв креативності,
можливість спільної генерацій ідей (більшість здобувачів вищої освіти зазначеної ОНП є НПП ЗВО). Оскільки усі
аспіранти мають затверджені теми дисертаційних досліджень, то в контексті опанування ОК кожен з них в межах
навчальних дисциплін НП працює за темою власного дослідження. На вибіркові компоненти припадає 41,9% від
загального обсягу ОП, що дозволяє формувати індивідуальну освітню траєкторію. Однак, на зустрічі зі здобувачами
вищої освіти, питання від ЕГ щодо процесу обрання вибіркових компонентів викликало труднощі у відповідях
аспірантів – вони підтвердили факт написання заяв на вибіркові дисципліни, але факт вільного вибору вибіркових
компонентів згідно змісту власних дисертаційних досліджень не підтвердили. За період проведення акредитаційної
експертизи, ЕГ під час зустрічей з учасниками освітнього процесу та стейкхолдерами ОНП, а також при роботі з
наданими документами та офіційним сайтом ЗВО фактів порушень принципів академічної свободи не виявили.
Освітній процес за ОНП забезпечує самостійність і незалежність НПП та здобувачів ВО у ЗВО.

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).

ЗВО забезпечив своєчасне надання усім учасникам освітнього процесу доступної і зрозумілої інформації щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
Загальна інформація про особливості освітньої діяльності за ОНП надається на організаційних зборах перед
початком навчання. Інформація про зміст, структуру, мету вивчення ОК, ПРН, особливостей оцінювання у межах
окремих ОК надається аспірантам на першому занятті з кожної дисципліни згідно з Положенням про організацію
освітнього процесу. На сайті Університету у рубриці «Відділ аспірантури та докторантури»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та сайті факультету педагогічної освіти ЗВО розміщені ОНП, навчальні
плани, силабуси всіх нормативних та вибіркових дисциплін третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
програми фахових вступних іспитів, розклад занять тощо (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).
ОНП містить усю необхідну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, які деталізуються в
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силабусах ОК - анотація, мета та цілі курсу, перелік компетентностей, які має здобути аспірант, ПРН, особливості
організація навчання під час вивчення навчальної дисципліни, систему оцінювання знань, політику курсу. На
персональних сторінках НПП сайту кафедр розміщені робочі та навчальні програми ОК (слід зауважити, що на
момент проведення акредитаційної експертизи програми навчальних дисциплін наявні лише з «Теоретико-
методологічні основи професійної освіти», «Науковий семінар», «Актуальні проблеми освіти дорослих»,
«Інноваційні процеси в професійній освіті», «Педагогіка вищої школи») (http://www.kogpi.edu.te.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=3223&Itemid=634). Встановлено, що РП мають різну структуру та змістове
наповнення. На думку ЕГ, доцільно було б унормувати структуру навчальних програм дисциплін однією формою
для усього ЗВО. На зустрічі із здобувачами ВО встановлено, що вони вільно орієнтуються у питаннях організації
навчального процесу щодо цілей, змісту та ПРН і критеріїв оцінювання навчальних дисциплін в межах даної ОНП.

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

ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП здобувачів доктора філософії відповідно до
спеціальності та цілей ОНП. Даний процес регламентується Положенням про порядок виконання науково-дослідних
робіт в Університеті, згідно якого НПП і аспіранти проводять дослідження за темою дисертації і науково-дослідною
тематикою відповідних кафедр (кафедри дошкільної і початкової освіти «Теоретико-методологічні засади
підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності», кафедри загальної
педагогіки і педагогіки вищої школи «Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади професійного
розвитку майбутніх фахівців у системі вищої освіти України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід,
інноваційні підходи та технології», кафедри іноземних мов для природничих факультетів «Ефективні методики та
інноваційні технології викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції: досвід та перспективи». Теми
дисертаційних робіт аспірантів затверджуються рішенням Вченої ради університету (протоколи № 27/10 від
26.10.2016; № 43/12 від 06.12.2017; № 58/11 від 28.11. 2018; № 77/11 від 27.11. 2019; № 46 /12 від 30.12. 2020 р.). Зміст
ОК формується з урахуванням наукових інтересів аспірантів, зумовлених тематикою їхніх дисертаційних
досліджень, та їхніх наукових керівників. Так під час опанування ОК “Педагогіка вищої школи”, “Моделювання та
діагностування науково-педагогічних досліджень”, “Філософія” та ін. аспіранти формували портфоліо, писали ессе.
Зміст ОК “Науковий семінар” структуровано згідно етапів проведення наукових досліджень. Пошук шляхів
вирішення наукових проблем, а також результати досліджень НПП і здобувачі ВО презентують на наукових
семінарах кафедр, конференціях університету, семінарах для аспірантів. Позитивним аспектом є проведення
кафедрами Університету міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, де активну участь приймають
аспіранти, а також їх участь у наукових заходах поза стінами ЗВО та наочно репрезентують результати поєднання
навчання і досліджень під час реалізації ОНП. Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ЛНУ ім. І.Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) унормовує процес наукового пошуку
аспірантів Університету та сприяє проведенню науково-дослідної роботи аспірантів в межах освітнього процесу.
Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету педагогічної освіти
Столярик О.Ю. на зустрічі з ЕГ запевнила про підтримку та допомогу в наукових дослідженнях аспірантів ОНП.
Крім того, слід звернути увагу на те, що майже усі аспіранти ОНП є НПП ЗВО, що розширює можливості проведення
наукових досліджень в межах освітнього процесу, який вони виконують в ЗВО. Результати поєднання навчання,
викладання та досліджень аспірантів відображені в публікаціях у наукометричних, фахових виданнях, збірниках
тез, колективних монографіях, навчальних посібниках.

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

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик реалізується шляхом
внесення змін у силабуси навчальних дисциплін відповідно до Методичних рекомендацій порядку розробки
силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf). Силабуси навчальних дисциплін обов’язково
переглядаються і перезатверджуються на засіданні кафедри впродовж двох місяців із дня: затвердження нових
стандартів вищої освіти; затвердження нової редакції ОНП, внесення змін до навчального плану. ЕГ отримала
підтвердження оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик під час
зустрічей з академічним персоналом: в навчальній дисципліні «Моделювання та діагностування науково-
педагогічних досліджень»: розширено зміст теми 9 (якості ученого-педагога), теми 10 (академічна і наукова
культура педагога-дослідника), теми 11 (наукова творчість і методика наукової творчості); доповнено питання до
іспиту; оновлено перелік рекомендованої літератури; видано навчальний посібник «Моделювання науково-
педагогічних досліджень», у якому висвітлені методологічні, теоретичні, практичні, методичні й діагностичні
концепти науковопедагогічного дослідження (https://pedagogy.lnu.edu.ua/koval-chuk-l-modeliuvannia-naukovo-
pedahohichnykhdoslidzhen-navchal-nyy-posibnyk-l-viv-vydavnychyy-tsentr-lnu-imeni-ivana-franka-2020-520-s); НМК
навчальної дисципліни «Актуальні проблеми освіти дорослих» у 2020 році доповнено Методичними матеріалами до
практично-семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи. У 2020 році ОНП була доповнена двома
навчальними дисциплінами «Освітологія» (обов’язковий компонент ОНП, складова 4 – універсальні навички, 3
кред.), «Педагогічна антропологія» (вибірковий компонент – глибинні знання зі спеціальності, 3 кред.). Однак слід
зауважити, що згідно відомостей самоаналізу ці оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових
досягнень і сучасних практик реалізуються відповідно до Методичних рекомендацій порядку розробки силабусу
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навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf), які уведено в дію Вченою радою Університету протоколом №80/2 від
03.02.2020 року і всі оновлення в часовому вимірі стосуються лише 2020 року. Фактів оновлення змісту освітніх
компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик впродовж 2017-2019 року не виявлено. На зустрічі із
здобувачами ВО, останні не підтвердили свого залучення до оновлення змісту ОК та ОНП.

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

Стратегія розвитку Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) на 2021-
2025рр. визначає необхідність поглиблення інтеграції Університету в світовий освітній та науковий простір;
зобов’язується сприяти стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном
(https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf). ЕГ для ознайомлення надано підтверджуючі
документи щодо НПП, задіяних в реалізації ОНП, про проходження стажування за кордоном: Біляковська О.О. -
міжнародне стажування в Університеті П.Й. Шафарика (Словаччина), 2017р. (сертифікат №008/2017) та Інституті
педагогіки Вроцлавського університету (в рамках угоди про співпрацю). 2019 р. (свідоцтво BWM.6302.2019); Горук
Н.М. - менеджер проекту «Реформування та підвищення якості вищої освіти в Україні», отриманого «Українською
асоціацією дослідників освіти, УАДО» від Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (2016-2017
рр), - член робочої групи Проекту Еразмус+ (№574124-EPP-1-2016-1-DEEPPKA2-CBHEJP) «Вдосконалення
підготовки викладачів для практично орієнтованого навчання в галузі професійної освіти», 2016-2018 рр.), - член
робочої групи проекту «Європейська якість освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні»,
Erasmus+, Жан Моне, 2017-2020, - міжнародне стажування у Вроцлавському університеті, Інституті педагогіки
(Польща), 04.06-11.06.2019 (довідка BWM.6302.2019); Заячук Ю.Д. - міжнародне стажування в University of Turku,
Finland (кафедра педагогіки, факультет освіти), 2–16.05.2017р., в рамках програми Erasmus+ KA1: International
Credit Mobility, Staff mobility for Teaching, Міжнародна кредитна мобільність для викладачів (наказ №1276 від
19.04.2017р.); Іноземний член експертної групи Центру розвитку якості освіти Університету прикладних наук,
м.Мюнстер, Німеччина, DAAD, 2020-2021, рецензент наукового журналу «Педагогіка» Гуманітарно-природничого
університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові; Мачинська Н.І. - Західно-Фінляндський коледж (Фінляндія) – 04.09.-
08.09.2017; Університет ім. Штефана Челмари (Румунія) – 07.10.–07.12.2019; Корнят В.С. - Західно-Фінляндський
коледж (Фінляндія) – 10.05.-20.05.2016 р.; Корнят В.С., Герцюк Д.Д. – учасники проекту Erasmus+ Capacity Building
Project» («Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти» (TE-VET))
за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти (семінари для викладачів ЗВО), 2017-2018 рр.). Аспіранти ОНП
пройшли стажування у: Галюка О.С. в м.Гуйттінен, Фінляндія, 26.10-20.11.2020 р.; Собчук А.А. у м.Варшава
(Польща), 06.11-19.11.2017 р., а також брала участь в Американо-українському проекті «Без кордонів: розвиток та
підтримка інклюзивної освітньої спільноти» за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в
Україні (2019-2020 рр.). Більше інформації можна знайти за покликанням https://office.naqa.gov.ua/0bf0f6ed-07f3-
4528-be4a-20174b96041c.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Забезпечення ЗВО можливості поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП. Ґрунтовна робота НПП по
інтернаціоналізації діяльності під час стажування у закордонних ЗВО. Інформація щодо освітнього процесу є
доступною та надається своєчасно у зручній формі.

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

Для поліпшення ОП на перспективу рекомендується посилити академічну мобільність аспірантів та НПП. Рівень
залучення здобувачів ВО до національних та міжнародних конкурсів з НДР потребує покращення. Відсутність
значної частини навчальних (робочих) програм дисциплін для широкого кола ознайомлення стейкхолдерами. Не
унормованість структури навчальних програм дисциплін однією формою для всього ЗВО. Несистематична робота по
оновленню змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик на ОНП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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ОП та освітня діяльність, загалом, відповідають Критерію 4 з недоліками щодо відсутності практик опанування ОК
споріднених тематиці дисертаційних досліджень ОНП у ЗВО України та зарубіжжя, залучення аспірантів до
національних і міжнародних конкурсів з НДР, що не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів ВО.
Відсутність навчальних (робочих) програм дисциплін за ОК. Отримання фактів оновлення змісту лише чотирьох ОК
та введення до ОНП ОК “Освітологія” лише впродовж 2020 року, що не в повній мірі відображає оновлення змісту
освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик за період розробки та впровадження ОНП з 2017 по 2020 рр.

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

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

Форми поточних, проміжних і семестрових контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ВО
врегульовуються Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І.Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Положенням про контроль та оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf) та «Тимчасовим положенням про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І.Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Інформація про форми та критерії оцінювання здобувачів ВО подається в
силабусах навчальних дисциплін (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), в програмах навчальних
дисциплін, в робочих навчальних програмах дисциплін є чіткою, зрозумілою, дозволяє встановити досягнення
здобувачем ВО результатів навчання для окремого ОК та/або ОП в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь.
Результати опитування здобувачів ВО щодо якості освітнього процесу за ОНП подано за покликанням
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), а в Блоці 1. Питання 7-11 підтверджують зроблені ЕГ
висновки. Під час зустрічей з академічним персоналом ОНП та здобувачами ВО було отримано інформацію від обох
фокус-груп про обов’язкове інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на першому
занятті навчальної дисципліни. Здобувачі ВО підтвердили факт коректно прописаних критеріїв оцінювання, їх
доступність та зрозумілість. Приклади конфліктних ситуацій відносно не узгодженості думок щодо різного
трактування критеріїв оцінювання здобувачами ВО та НПП відсутні. Разом з тим слід відмітити, що п. 3.2, п. 4.5 та
ін. Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному університеті імені Івана Франка
чітко унормовують наявність програм навчальних дисциплін та робочих програм до початку освітнього процесу в
навчальному році. Чомусь у п.2.2. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти ЛНУ ім. І.Франка поняття навчальної програми та силлабуса розмежовані, а в пп.2.3, 2.4.1, 2.4.1.2 та ін. дані
поняття ототожненні. З 23 ОК ОНП навчальні програми представленні лише з шести навчальних дисциплін
(Теоретико-методологічні основи професійної освіти, Науковий семінар, Моделювання та діагностування науково-
педагогічних досліджень, Актуальні проблеми освіти дорослих, Сучасна світова університетська освіта, Педагогіка
вищої школи). На запит ЕГ про надання доступу до програм навчальних дисциплін ЗВО не зреагував.

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

На період розробки проєкту ОНП та її реалізації стандарт вищої освіти відсутній. Атестація здобувачів ВО, які
навчаються за ОНП Професійна освіта (за спеціалізаціями), здійснюється згідно визначених ЗВО форм атестації в
межах власної автономії: поточний контроль проводиться у формі: усного, письмового або письмово-усного експрес-
контролю, комп’ютерного тестування, захисту робіт, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи
імітаційних ігор тощо; семестровий контроль проводиться у формах: екзамену (форма семестрового контролю
засвоєння аспірантом (здобувачем) теоретичного та практичного матеріалу (результатів навчання) з окремої
навчальної дисципліни за семестр; складається у письмово-усній формі або у формі комп’ютерного тестування) або
заліку (форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального
матеріалу з певної дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою) за
накопичувальною системою в терміни, встановлені у університеті. Підсумкова атестація аспірантів проводиться у
формі відкритого разового захисту дисертації в разових спеціалізованих вчених радах
(https://lnu.edu.ua/research/scientific-council-on-thesis-defence/dissertations-defended-at-the-university/).

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.

Організацію і правила проведення контрольних заходів в Університеті унормовано «Положенням про організацію
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (пункт 7. Організація, планування
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та проведення контрольних заходів) та «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (п.5.
Організація планування та проведення контрольних заходів). Основні характеристики необ’єктивності оцінювання
відображено у пункті 5.6 «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка»: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.
Пункт 7 цього Положення визначає позиції академічної відповідальності за необ’єктивність оцінювання. Процедура
запобігання та врегулювання конфліктів інтересів нормується «Положенням про комісію з питань етики та
професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf). Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється п.7.6 «Положення про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), а також Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Порядок оскарження процедури та
результатів проведення контрольних заходів прописано у Положенні про апеляцію результатів контрольних заходів
здобувачів вищої освіти Університету (https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). П.6
Положення про забезпечення академічної доброчесності в Університеті відображає процедуру апеляції здобувачів
ВО ступеня доктора філософії у разі незгоди з результатами перевірки на плагіат наукових публікацій і текстів
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Разом з тим, при наявності потужної бази
внутрішніх нормативних актів щодо даного питання, здобувачі ВО визнали повну відсутність інформації про зміст
даних положень, а також про алгоритм власних дій при необ’єктивності екзаменаторів. Також, здобувачі
підтвердили факт здачі заліків та екзаменів одному екзаменатору. Прикладів звернень здобувачів ВО з приводу
оскарження результатів контрольних заходів на ОП не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У ЗВО розроблено документи, які чітко та зрозуміло прописують алгоритм дотримання академ. доброчесності:
Положення про забезпечення академ. доброчесності у ЛНУ
(https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодекс академ. доброчесності ЛНУ
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/), Декларація про дотримання академічної
доброчесності у ЛНУ (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Відповідно до зазначених
Положень в У-ті використовується комплекс профілактичних заходів для запобігання недотримання норм та правил
академ. доброчесності: ознайомлення здобувачів ВО із цим Положенням (ЗВО надав копії підписаних декларацій
про дотримання академ. доброчесності здобувачами ВО (https://drive.google.com/drive/folders/1l-
0YgBlDzDchF_vpT7IAoPdAEfY-6Hat?
fbclid=IwAR00xWuoZ3NnMBLGr1CwlW0k4vVdhJtxL03AoFLDIu9SXhM8_dQFlNRePbA)); здобувачі ВО дізнаються
про норми «Кодексу академічної доброчесності…» на сайті ЗВО, від наукових керівників, із лекцій ОК; проведення
семінарів із аспірантами з питань інформаційної діяльності Ун-ту тощо. В ЗВО діє комісія Вченої ради Ун-ту з питань
етики та професійної діяльності (голова комісії проф. Сухий О.М.), яка є вищою апеляційною інстанцією, наділена
правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення академ. доброчесності. На ОНП передбачено перевірки
наукових публікацій аспірантів на академічний плагіат за допомогою спеціалізованих програмних технічних систем
- ліцензійні програмні продукти для перевірки наукових робіт на плагіат: Unichek
(https://office.naqa.gov.ua/a1d18de2-de18-4fe1-818a-9e50c36b15dd), Antiplagiat (https://office.naqa.gov.ua/df521782-
f264-48a7-93f9-c8b0d6b5bf68). Цей факт підтверджено на зустрічах із адміністрацією ЗВО та керівником центру
забезпечення якості освіти (Іваночко І.Б.). Виявлення фактів порушення академ. доброчесності здобувачами ВО під
час освітньої діяльності здійснюється, НПП, науковими керівниками та рецензентами наукових публікацій. Рівень
сформованості культури академ. доброчесності у аспірантів, наукових керівників, НПП сформовано на достатньому
рівні: виявлення ознак академ. недоброчесності після захисту наукового дослідження несе чітко унормовану
відповідальність законодавством України для усіх учасників захисту, що стимулює ЗВО, НПП ОНП, наукових
керівників, аспірантів до ведення прозорої та відкритої науково-дослідницької діяльності в межах затвердженої
тематики. Академ. відповідальність здобувачів ВО згідно п.7.3. Положення передбачає: повторне проходження
оцінювання; повторне проходження відповідного ОК ОНП; відрахування із ЗВО; позбавлення академ. стипендії;
позбавлення наданих ЗВО пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних заходів. Попри
запевнення ЗВО що на ОНП порушень принципів академ. доброчесності НПП та аспірантами не було, результати
опитування аспірантів Блок 7, питання 4 – 20% респондентів заявили «Мені відомі випадки використання чужих
результатів наукової роботи за свої».

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ВО є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити
досягнення здобувачем ВО результатів навчання для окремого ОК та/або ОП в цілому, а також оприлюднять
заздалегідь. Наявність та оприлюднення на сайті ЗВО усіх необхідних нормативних документів. Функціонування у
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ЗВО програми та механізму для перевірки наукових публікацій на унікальність, зрозумілої політики, стандартів і
процедур дотримання академічної доброчесності. Використання ліцензійних програмних продуктів Unichek,
Antiplagiat. Реальні приклади успішних разових захистів дисертацій випускниками ОНП (Писаревська О.В,
Лущинська О.В., Любас А.А.).

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

Відсутність робочих навчальних програм дисциплін з більшості ОК ОНП, неузгодженість в нормативних актах ЗВО
підходів до поняття «силабус» та «навчальна програма дисципліни», неповна поінформованість аспірантів про зміст
Положень Університету, та алгоритм власних дій при необ’єктивності екзаменаторів. Здача заліків та екзаменів
одному екзаменатору при 20% відповідей респондентів на питання «Під час навчання були випадки упередженого
ставлення з боку викладача (-ів) до мене особисто» (Блок 6, питання 7).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання чіткі, зрозумілі, оприлюднюються заздалегідь. Наявність
програми та механізму для перевірки наукових публікацій на унікальність (Unichek, Antiplagiat), зрозуміла політика,
стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності. ОНП в контексті критерію 5 загалом відповідає
вимогам, але відсутність робочих навчальних програм дисциплін, неузгодженість в нормативних актах ЗВО підходів
до окремих понять. наявність інших незначних порушень в освітньому процесі за ОНП дають підстави визначити
рівень відповідності за критерієм 5 як 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 змісту таблиці 2 додатків до Відомостей СО, а також додатково наданої інформації на запит та спілкування із
НПП, що викладають на ОП (https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/4070/view ; https://office.naqa.gov.ua/2239083d-
c29a-4140-a90e-8d32ebbbd045), дозволили підтвердити факт, що досягнення визначених відповідною ОП цілей та
ПРН забезпечують НПП із належною академічною та професійною кваліфікацією. Нормативні навчальні
дисципліни викладають п’ять НПП (чотири жіночої статі, один – чоловічої; всі доктори наук, професори).
Педагогічною практикою керують наукові керівники аспірантів (усі жіночої статті). Середній вік НПП – 55 років (від
47 до 70 повних років). Дисципліни вільного вибору аспіранта забезпечуються 14 НПП (12 – жіночої статті, 2 –
чоловічої; співвідношення докторів наук, професорів до кандидатів наук, доцентів – 29% до 71% відповідно).
Середній вік НПП – 55 років (від 38 до 70 повних років). В загальному ОНП забезпечують 16 НПП (13 – жіночої
статі, три – чоловічої; співвідношення докторів наук, професорів до кандидатів наук, доцентів – 37,5% до 62,5%
відповідно). Середній вік НПП – 55 років. Це дозволяє на належному рівні здійснювати підготовку здобувачів ВО за
даною ОП. Гарантом ОНП є Мачинська Н.І. д.пед.н., професор – досвід та академічна кваліфікація якої дозволяють
фахово викладати навчальні дисципліни та ефективно здійснювати координацію освітньої діяльності за даною
ОНП. Усі НПП даної ОП мають відповідність до спеціальності згідно з дипломом про вищу освіту чи науковий
ступінь, тематиці наукових досліджень, а також проходження ними фахового підвищення кваліфікації. Усі НПП
ОНП пройшли підвищення кваліфікації та стажування в провідних ЗВО зарубіжжя та України
(https://office.naqa.gov.ua/2239083d-c29a-4140-a90e-8d32ebbbd045). Однак слід відмітити, що окремі НПП, які
забезпечують викладання ОК мають недостатню професійну активність відносно навчальних дисциплін за останні
п’ять років: Горук Н.М. (Актуальні проблеми освіти дорослих), Герцюк Д.Д. (Історія розвитку професійної освіти),
Павлюк В.В. (Методологія підготовки наукової публікації, Підготовка науково-інноваційного проекту – поданий
перелік наукових праць забезпечує галузь Хімії, але не відповідає специфіці навчальних дисциплін ОНП), Осідач
О.П. (Інновації та підприємництво), Добуляк Л.П. (Інформаційні технології та програмування). Попри вказаним за
навчальною дисципліною «Філософія» НПП професора Карася А.Ф. в індивідуальних навчальних планах роботи
аспіранта за даним ОК оцінки виставленні Рижак А.В. Іноземна мова за професійним спрямуванням згідно
відомостей самоаналізу забезпечується проф. Микитенко Н.О., але поряд з її підписами в індивідуальних
навчальних планах роботи аспіранта окремі оцінки виставлені Ісаєвою Г.Т., Дудок Р.І. та ін. Загалом, академічна та
професійна кваліфікація НПП, що задіяні в реалізації даної ОНП, в повній мірі дозволяє досягти відповідних цілей
та ПРН.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП регламентується «Порядком
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
національного університету імені Івана Франка», (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf). Розділ 3 унормовує процедуру проходження конкурсного відбору претендентів на посади завідувача та
професора кафедри. Висновки кафедри та Вченої ради факультету про професійні та особистісні якості претендентів
на посади професорів та завідувачів кафедри затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд
Атестаційно-кадрової комісії Вченої ради Університету. Розділ 4 даного положення чітко прописує вимоги та
процедуру проходження конкурсного відбору претендентів на посади доцента, старшого викладача, викладача,
асистента кафедри. Висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів на посади доцентів,
старших викладачів, викладачів та асистентів затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд
конкурсної комісії факультету. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності,
неупередженого ставлення до претендентів на посади. Однак, накази Університету №1113 від 02.04.2021 р. та №1295
від 21.04.2021р. «Про оголошення конкурсу на заміщення посад НПП» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/2021-04-08-contest1.pdf; https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/order-2021-04-21-
1295.pdf) вказують на загальні вимоги до претендентів на посади НПП й не конкретизуються відносно ОК які мають
забезпечувати НПП за ОНП. На зустрічах, гарант ОНП уточнила, що вимоги відносно ОК, які мають забезпечувати
НПП оголошуються під час обговорення якостей претендентів на кафедрі: «Також при розподілі навчального
навантаження на кафедрах факультету педагогічної освіти для залучення кращих викладачів на ОНП передбачають
наявність у претендентів відповідного наукового, навчально-методичного рівнів, досвіду проходження стажування з
метою підвищення кваліфікації («Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg rating.pdf). Разом з
тим, ЕГ вважає недоречним забезпечення з шести ОК нормативних навчальних дисциплін трьох одним НПП
(Мачинською Н.І.), а також керівництвом педагогічною практикою (4 ОК ОНП). П.6.2. Положення про організацію
освітнього процесу в Львівському національному університеті імені Івана Франка» чітко регламентує кількість
навчальних дисциплін: «Не можна планувати викладачеві більше ніж п’ять навчальних дисциплін на рік», а
особисті профілі НПП на сайтах кафедр та картки навантаження НПП на 2020/2021 н.р. вказують на більшу
кількість ОК (Мачинська Н.І. – 10, Стахів М.О. – 8, Біляковська О.О. – 8, Горук Н.М. – 10 і т.д.), що є порушенням
внутрішніх нормативних актів Університету.

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

Адміністрація Університету, гарант ОП та НПП співпрацюють із роботодавцями у питаннях організації та реалізації
освітнього процесу, що підтверджують договори про співпрацю. Прикладами такої співпраці наведено рецензії
(д.пед.н., проф. Зданевич Л.В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; к.пед.н. Пантюк Т.І., професор кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка; д.пед.н., професор Литвин
А., професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності ДСНС України), відгуків на ОНП (директор середньої загальноосвітньої школи №68 м.Львова Гнус
П.; в.о. директора Львівського коледжу транспортної інфраструктури Гревцова Є.В.), долучення роботодавців до
формування змісту навчання. Здобувачі ВО, д.пед.н., професор Діденко О.В. (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), к.пед.н. Пантюк Т.І., (професор
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка) під час онлайн зустрічей з ЕГ підтвердили участь 15 квітня 2021 року в засіданні круглого столу, який
об’єднав науковців та вчителів-практиків у контексті теми «Сучасні проблеми вищої освіти», де обговорювалися
основні положення Проєкту ОНП на 2021 р. Зустріч зі здобувачами ВО засвідчила, що ЗВО запрошує представників
роботодавців для обговорення та надання пропозицій щодо удосконалення ОНП та освітнього процесу. Обговорення
можливостей покращення ОП з роботодавцями проводиться під час круглих столів, на засіданнях кафедри, що
підтверджують відгуки та рецензії стейкхолдерів на ОНП. Роботодавці активно долучаються до забезпечення умов
для проходження педагогічної практики за ОНП.

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

Окрім зазначених НПП Університету у Відомостях СО (проф. Микитенко Н.О., проф. Мачинська Н.І.), які є
провідними професіоналами-практиками, експертами галузі щодо залучення до аудиторних занять, ЕГ під час
онлайн зустрічі отримала підтвердження проведення гостьової лекції д.пед.н., професором Діденком О.В.
(Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) в
квітні 2021 року. Проте залученість професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців на даній
ОП варто було б поліпшити, так як вони залучені лише до проведення гостьових лекцій на громадських засадах.
Роботодавці також сприяють організації та проходженню педагогічної практики здобувачів ВО.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Професійний розвиток НПП унормовується «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), та «Тимчасовим положенням ЛНУ ім. І.Франка про
дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти,
наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf). Позитивною практикою
Університету є розробка та реалізація власних програм стажування та курсів підвищення кваліфікації:
«Інформаційні технології в освіті», «Медіаграмотність та міжнародна комунікація», «Цифрові компетенції в освіті»,
«Вдосконалення викладацької майстерності», тренінг з практик визнання результатів навчання за програмами
академічної мобільності в рамках Проекту Жана Моне «Західноукраїнський дослідницький центр європейських
студій» та інші. З 2018 по 2021 рік дані курси підвищення кваліфікації пройшли Біляковська О.О., Горук Н.М.,
Заячук Ю.Д., Ковальчук Л.О., Мачинська Н.І., Яремчук Н.Я. На момент проведення акредитації Інститут
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки пропонує ряд освітніх програм, курсів підвищення
кваліфікації, стажувань, сертифікаційних курсів тощо для широкого кола бажаючих, в тому числі й для
педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів (https://ipodp.lnu.edu.ua/). Разом з
тим ЗВО сприяє професійному розвитку НПП у співпраці з іншими вітчизняними та закордонними ЗВО
(https://office.naqa.gov.ua/2239083d-c29a-4140-a90e-8d32ebbbd045). Зразки сертифікатів google-диску
(https://drive.google.com/drive/folders/1bpHVGSH3PGyz6WNQCU-643cyHo7Mhcj2?
fbclid=IwAR00xWuoZ3NnMBLGr1CwlW0k4vVdhJtxL03AoFLDIu9SXhM8_dQFlNRePbA). Професійний розвиток є
обов’язковою умовою при обранні на посаду за конкурсом, укладенні трудового договору і визначається згідно
результатів рейтингу викладачів. ЗВО забезпечує участь НПП у науково-практичних конференціях різних рівнів,
семінарах-практикумах, майстер-класах, тренінгах. Напрями та тематику підвищення кваліфікації і стажування
НПП обирають самостійно - в межах своїх науково-педагогічних інтересів і потреб. Факти систематичної участі
окремих НПП в стажуваннях та їх тематика свідчить про широкий науково-педагогічий кругозір окремих
викладачів (Мачинська Н.І, Корнят В.С., Горук Н.М. та ін.). Набутий досвід впроваджується в освітній процес за
ОНП - змінюється зміст окремих ОК, вводяться в ОНП нові ОК, друкуються наукові публікації тощо. Однак на ОНП є
НПП які не надали підтвердження підвищення кваліфікації та стажування за останні п’ять років: Герцюк Д.Д.,
Карась А.Ф., Стахів М.О., Яворська О.С.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет стимулює розвиток викладацької майстерності згідно: Положення про Відзнаку Львівського
національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка», Положення про звання «Почесний доктор
(Doctor Honoris Causa)» Львівського національного університету імені Івана Франка, Положення про відзнаку імені
Леоніда Константиненка, Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського національного
університету імені Івана Франка», Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів університету за
наукові здобутки (нова редакція), Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені
Івана Франка, Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання іноваційних
технологій в навчальному процесі (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/). Три
останні Положення передбачають матеріальне стимулювання. Так, Карась А.Ф. був відзначений грамотою та
премією (наказ Ректора №3583 від 08.10.2020р.); Стахів М.О. подякою ректора Університету та премією (наказ №
1884 від 23. 05. 2019р.); Микитенко Н.О. подякою Ректора Університету (наказ Ректора № 1378 від 12.04.2019р.);
Грабовська С.Л. подякою департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з психології (наказ №07-01/233 від
05.05.2017р.); Герцюк Д.Д. подякою Ректора (2017 р.), подякою Міського голови (2018р.). На додатковий запит ЗВО
надав наказ №4205 від 20.11.2020р. по Університету про преміювання за наукові праці НПП та НДП: Добуляк Л.П.,
Корнят В.С., Мачинська Н.І., Микитенко Н.О., Павлюк В.В., Цюра С.Б. За призові місця у студентському конкурсі
наукових робіт премійовано студентів Рикун С.О. й керівника - Яремчук Н.Я. (наказ №1059) та Фариму Р.З. й
керівника - Стахів М.О. (наказ №1220). За достроковий захист дисертацій згідно Положення про преміювання
працівників, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки (нова редакція) наукового керівника та
аспіранта (працівників університету) преміюють в розмірі до 10 000 грн. кожного. 25.05.2021р. достроково відбувся
захист Писаревської О.В. (керівник Микитенко Н.О.), 20.04.2021р. достроково відбувся захист Лущинської О.В.
(керівник Ковальчук Л.О.), на момент проведення акредитації премії аспірантами та науковими керівниками не
отримано, однак адміністрація запевнила, що за результатом отримання дипломів докторів філософії зазначені
особи будуть премійовані.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.
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Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених
відповідною програмою цілей та ПРН. Розробка та реалізація власних програм стажування й курсів підвищення
кваліфікації Співпраця із роботодавцями у контексті проходження практики оновлення ОП. Діє реальна система
стимулювання розвитку НПП – проходження підвищення кваліфікації, участь ЗВО у різних міжнародних програмах
та система преміювання викладачів.

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

Слабкими сторонами даної ОП за цим критерієм є низька залученість професіоналів-практиків, представників
роботодавців до проведення аудиторних занять. Рекомендації: 1. Залучати практиків галузі на постійній основі для
покращення практичних навичок здобувачів. 2. НПП, які забезпечують освітній процес за ОНП, рекомендовано
спрямувати зусилля на підготовку підручників та посібників для дисциплін, які є професійно-орієнтованими. 3.
Прагнути покращення академічної та професійної відповідності НПП ОК ОНП через професійну активність, в т.ч.
участю в підготовці та реалізації грантових проектів, підвищення публікаційної активності в виданнях, що
індексуються МНБ Scopus Web of Science. 4 . Довести у відповідність освітній процес Університету до його
нормативних актів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП та освітня діяльність загалом відповідають Критерію 6 з недоліками щодо слабкої залученості практиків та
фахівців галузі до проведення аудиторних занять, відсутності фактів підвищення кваліфікації та стажування
окремими НПП ОНП, а також низької публікаційної активності науково-методичних праць. Однак, ці недоліки не є
суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів ВО й можуть бути виправленні в короткий термін.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ЕГ встановила, що ЛНУ ім. І. Франка має достатню матеріально-технічну базу для досягнення визначених ОНП
цілей та ПРН – кілька аудиторій забезпечені мультимедійним обладнанням для проведення занять, ліцензійним
програмним забезпеченням (ліцензія Microsoft A1). Не повною мірою забезпечено доступ до навчально-методичних
матеріалів (зберігається на кафедрі, що може спричинити перешкоди для вільного використання на заняттях).
Проте, напрацювання професорсько-викладацького складу, що забезпечує викладання на ОНП, викладені в
особистих профілях НПП, що дає змогу ознайомитись з матеріалом онлайн. В Університеті функціонує наукова
бібліотека (https://lnulibrary.lviv.ua/), інформаційні ресурси якої формуються за спеціальностями та напрямами
науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників і здобувачів освітньої програми. Бібліотека надає
можливості доступу до всіх електронних навчальних комплексів, електронного каталогу наявних книг та паперових
джерел, доступ до електронного репозитарію. Для наукової діяльності та забезпечення академічної доброчесності
працює система перевірки на плагіат. У результаті інтерв’ювання здобувачів вищої освіти ЕГ встановила, що
здобувачі вищої освіти задоволені умовами навчання та наданими можливостями. Медичне обслуговування
здобувачів не забезпечується власним фондом університету, проте здобувачі мають можливість звернутись до
медичного працівника в штаті Педагогічного фахового коледжу ЛНУ ім. І. Франка (https://pedcollege.lnu.edu.ua/),
який розміщується в одному приміщенні з факультетом педагогічної освіти.

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.

У ЗВО є власна наукова бібліотека (https://lnulibrary.lviv.ua/) з фондом більше 3 млн томів наукової літератури,
локальною комп’ютерною мережею, електронним каталогом, читальними залами, віртуальною довідкою. Під час
онлайн зустрічей з фокус-групами експертами проведено інтерв’ювання здобувачів освіти та викладачів, у
результаті чого було підтверджено, що для здобувачів ВО та науково-педагогічного персоналу у ЛНУ ім. І. Франка
забезпечується безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, зокрема, доступ до мережі
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Інтернет, користування інформаційними ресурсами, доступ до періодичних фахових видань, необхідних для
навчання, викладання та наукової діяльності, вільний доступ до фондів та електронних каталогів бібліотеки. На
території ЗВО та є безкоштовний відкритий доступ до WiFi. Ці факти підтверджені під час аналізу сайту ЗВО та у
бесідах зі студентами і студентським самоврядуванням.

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.

У процесі онлайн огляду приміщень та онлайн зустрічей спілкування зі здобувачами освіти ЛНУ ім. І. Франка,
деканом факультету, гарантом ОНП та представниками адміністрації університету було встановлено, що освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти за ОНП. Аудиторний фонд відповідає
нормам освітнього процесу, кімнати обладнані відповідно до норм технічної безпеки. Також періодично
проводяться інструктажі з техніки безпеки для всіх учасників освітнього процесу. Згідно Положення про студентське
містечко ЛНУ ім. І.Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_campus.pdf) гуртожитки ЗВО,
заклади громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди об’єднані в
Студентське містечко. Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ ім. І.Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) визначають права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу.
Опитування серед здобувачів освіти на ОНП щодо їхніх потреб та інтересів проводиться як в індивідуальному
порядку (консультації з науковими керівниками; практичні заняття з дисципліни «Науковий семінар»), так і
анонімним опитуванням, яке проводиться Центром забезпечення якості освіти та Центром моніторингу (результати
опитування виставлено на сайті факультету https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zovnishniy-
Profesiyna-osvita.pdf ).

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

За результатами інтерв’ювання визначено, що підтримка здобувачів вищої освіти проводиться на всіх рівнях. Для
підтримки співробітників Університету та здобувачів діє Психологічна служба
(https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service). В Університеті активно діє
низка студентських громадських організацій – Профком студентів, Студентський уряд
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/), які мають широку підтримку від адміністрації університету. Під час
зустрічі з представниками даних організацій було встановлено факти постійної консультативної, інформаційної
підтримки здобувачів вищої освіти. В той же час спостерігається ігнорування дотримання зобов’язань з боку
адміністрації, на прикладі достроково захищених здобувачів Лущинська О.В., Писаревська О.В., Любас А.А. –
наукові керівники здобувачів не отримали премії, на яку вони претендують згідно Положення про преміювання
працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки (https://lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/scholarships/). Під час інтерв’ювання було згадано про Скриньку довіри, яка діє в
університеті. Проте, її неможливо знайти на вебсайті.

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

Питання супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
регламентуються Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення у ЛНУ ім. І.Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). Для зручності
вебсайт університету містить сторінку з інформацією для людей з особливими потребами
(https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-
naselennia-do-prymishchen/). Для доступу до аудиторій і лабораторій в Університеті є мобільний сходовий підйомник
PTR-130 (лише на 1 поверх). Під час зустрічей було з’ясовано, що за наявності груп з особами з особливими
освітніми потребами, заняття для таких груп проводяться лише на 1 поверсі, таким чином уможливлюючи ведення
освітнього процесу для осіб з ООП. Серед здобувачів ОНП особи з особливими освітніми потребами відсутні. Також
рекомендовано винести на вхід звуковий сигнал, так як не зовсім зрозуміло, яким чином особи з ООП сигналізують
про свій приїзд до закладу освіти.

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.

Чинна Антикорупційна програма ЛНУ ім. І.Франка (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/fighting-corruption/) регулює усі правила і процедури протидії корупції. Також при університеті
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відповідним положенням створено Комісію з питань етики та професійної діяльності, в якому прописано повністю
процедури вирішення конфліктних ситуацій (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf). Прикладів відповідних звернень на ОНП 015 Професійна освіта, ЕГ встановлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище ЗВО є безпечним, задовольняє потреби здобувачів вищої освіти, забезпечується постійна
підтримка здобувачів як з боку студентських організацій (Профком, Студентський уряд), так і спеціально створених
консультаційних служб. Для уникнення прецедентів корупції в закладі запроваджено Антикорупційну програму, яка
чітко визначає систему відповідних процедур та заходів. Права та умови для студентів з особливими потребами в
університеті реалізуються достатньою мірою.

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

Варто було б обдумати посилення матеріально-технічної бази для підвищення ефективності ведення освітнього
процесу. Необхідно винести Скриньку довіри у вільний доступ для здобувачів вищої освіти. Рекомендовано ввести в
штат медичного працівника. Доцільно розмістити на вході до корпусу звуковий сигнал для осіб з ООП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом ОНП відповідає рівню “В” за критерієм 7. Висвітлені рекомендації не є критичними. Загалом освітнє
середовище ЗВО відповідає вимогам, спостерігається підтримка здобувачів вищої освіти відбувається на усіх рівнях.
Права та умови для студентів з особливими потребами в університеті реалізуються достатньою мірою.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюється: Положенням
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положенням про Центр забезпечення
якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf); Методичними рекомендаціями щодо розроблення,
затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному Університеті імені
Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). Також проєкти освітніх
програм висвітлюються для громадського обговорення (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/hromads-ke-
obhovorennia-osvitnikh-prohram)

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

Під час інтерв’ювання було визначено, що здобувачі вищої освіти залучаються до роботи вченої ради університету,
факультету, комісій, які діють у ЗВО, органів студентського самоврядування. Під час зустрічі здобувачі вищої освіти
засвідчили факти залучення до процесу перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Під час вивчення
сайту ЗВО та зустрічей з представниками здобувачів освіти, органів студентського самоврядування та
представниками структурних підрозділів, ЕГ було підтверджено, що здобувачі вищої освіти ОНП залучаються до
опитувань. Для перегляду ОНП проводяться наукові семінари за участі здобувачів вищої освіти та їх наукових
керівників, за рішенням яких ініціюється внесення змін до ОНП (протокол №1 від 05.03.2020, в результаті у
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вибіркових блок дисциплін було внесено ОК «Освітологія» та «Педагогічна антропологія»). Представники ради
студентського самоврядування зазначили, що студенти можуть висловити свою думку під час періодичних зустрічей
студентського активу з керівництвом університету. Представники ради студентського самоврядування зазначили,
що проблемних питань щодо організації освітнього процесу на ОНП під час їх навчання не було. При перегляді
ОНП було визначено, що до групи розробників не було включено представників з числа здобувачів вищої освіти, що
певним чином може обмежувати всебічне опрацювання ОНП. ЕГ рекомендує надалі долучати здобувачів до групи
розробників ОНП.

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

Під час зустрічей з роботодавцями підтверджено факти співробітництва ЗВО з роботодавцями та залучення їх до
освітнього процесу. Інтерв’ювання роботодавців довело факти їх залучення до періодичного перегляду ОНП
(Діденко О.В., протокол наукового семінару №3 від 06.04.2021 р.). Також роботодавці виступають рецензентами
ОНП. Під час зустрічі з роботодавцями було висловлено думки щодо належного рівня та якості професійної
підготовки за ОНП. Також було висловлено побажання щодо покращення ОНП шляхом упровадження ОК, що
стосуються вивчення інклюзивної складової ведення освітнього процесу. Відсутність в ЗВО ради роботодавців
створює певні перешкоди швидкій комунікації між розробниками ОНП та стейкхолдерами, тому ЕГ висловлює
рекомендацію створити таку раду, що було підтримано запрошеними на зустріч роботодавцями. Під час перегляду
ЕГ ОНП було визначено певну невідповідність у рецензуванні програми - на ОНП 2020 р. було надано рецензію
директором C3Ш 68 м. Львів, що не відповідає власне спрямуванню ОНП 015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями).

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

На базі ЛНУ ім. І.Франка функціонує «Асоціація випускників ЛНУ» (https://alumni.lviv.university/), яка створює
умови для спілкування випускників, студентів і викладачів Університету. Деякі здобувачі вищої освіти за ОНП вже
працевлаштовані за профілем ОНП (2 особи працюють в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана П.
Сагайдачного, 4 особи - на кафедрі початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. І.Франка).

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

Процедурам забезпечення якості приділяється увага керівництвом, НПП та гарантом: проводяться моніторингові
дослідження щодо забезпечення якості навчання. Зокрема, є анонімне анкетування студентів, моніторинг та
перегляд освітньої програми на засіданнях випускаючої кафедри, тощо. Додані протоколи наукових семінарів
кафедри дають підставу стверджувати, що в ЗВО існує практика проведення аналізу якості ОНП та її реалізації.
Підтверджено факти розгляду внесених стейкхолдерами пропозицій щодо модернізації та покращення ОНП. Проте,
звіт Центру забезпечення якості освіти та центру моніторингу 2021 р. щодо якості ОНП
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zovnishniy-Profesiyna-osvita.pdf) змістовно не повністю
відображає бачення здобувачів стосовно якості викладання за ОНП, що може створити перешкоди до якісної
модернізації ОНП надалі.

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

Оскільки ОНП акредитується вперше, попередніх пропозицій та зауважень немає.

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

За результатами проведених зустрічей ЕГ встановила, що процедури та політика внутрішнього забезпечення якості
освіти сприймаються як корисні та важливі всіма членами академічної спільноти ЗВО, що дійсно сприяє розвитку
ОНП та освітньої діяльності. Спілкування з різними групами стейкхолдерів ОНП засвідчило сформованість
культури якості, бажання професійно та особистісно розвиватись. Адміністративний персонал, академічний
персонал, гарант ОНП, представники структурних підрозділів показали командну, злагоджену роботу, відкритість
до співпраці та зацікавленість у подальшому розвитку ОНП, що акредитується. У ході онлайн спілкування з
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студентами, НПП, адміністративним персоналом прослідковується командна робота усіх учасників освітнього
процесу, бажання розвивати й модернізовувати ОНП, внесені пропозиції студентів і роботодавців обговорюються на
спільних засіданнях кафедр, вносяться зміни до ОНП для її покращення, здійснюється опитування студентів.
Підрозділи, відповідають за здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти: ● Центр
забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/); ● Відділ аспірантури та докторантури
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/); ● Навчально-методичний відділ (https://nmv.lnu.edu.ua/); ● Центр моніторингу
(https://lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Роботодавці під час онлайн
зустрічей відмічали високий рівень підготовки здобувачів ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО наявні чіткі і зрозумілі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
освітньої програми. Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми та
інших процедур забезпечення її якості. Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду та оновлення
ОНП та інших процедур забезпечення її якості. В ЗВО сформована культура забезпечення якості освіти.

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

До групи розробників ОНП не було включено представників з числа здобувачів вищої освіти, що певним чином
може обмежувати всебічне опрацювання ОНП. ЕГ рекомендує надалі долучати здобувачів до групи розробників
ОНП. На ОНП 2020 р. було надано рецензію директором C3Ш 68 м. Львів, що не відповідає власне спрямуванню
ОНП 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). ЕГ рекомендує надалі залучати до рецензування ОНП фахівців за
конкретно даною освітньою галуззю. ЕГ рекомендує переглянути анкету-опитування щодо якості ОНП, так як вона
змістовно не повністю відображає бачення здобувачів стосовно якості викладання за ОНП, що може створити
перешкоди до якісної модернізації ОНП надалі.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП частково відповідає критерію 8. Висловлені зауваження та рекомендації є не критичними. Розроблені
процедури перегляду та моніторингу освітніх програм є загальнодоступними, й дотримуються усіма учасниками
освітнього процесу. До перегляду ОНП залучаються здобувачі ВО та роботодавці. Проте, до групи розробників ОНП
не включено здобувачів ВО, що може обмежувати всебічне опрацювання ОНП. Також опитувальник стосовно якості
ОНП не повною мірою відображає бачення здобувачів стосовно якості викладання за ОНП.

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.

ЕГ встановлено, що правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є
чіткими й зрозумілими і регламентуються наступними нормативними документами: Статут ЛНУ ім. І.Франка
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); Положення про організацію освітнього процесу в ЗВО
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Колективний договір на 2021-2024 роки
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-2021.pdf).

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.
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Проєкт ОНП 2021 р. розміщено на весайті факультету педагогічної освіти для громадського обговорення за лінком
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/hromads-ke-obhovorennia-osvitnikh-prohram)

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На вебсайті факультету педагогічної освіти розміщено інформацію щодо ОНП
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). В той же час загальний вебсайт університету (вкладка «Відділ
аспірантури та докторантури») не містить ні даної ОНП, ні проєкту ОНП для обговорення, що може створити
перешкоди для ознайомлення ними потенційними вступниками та стейкхолдерами ОНП. У вільному доступі
розміщено силабуси ОК за ОНП (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Основні нормативні документи, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу у ЗВО
розроблені та розміщені у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО. Освітні програми, силабуси навчальних
дисциплін до них розміщені на вебсайті факультету.

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

Відділ аспірантури та докторантури не містить діючої ОНП, проєкту ОНП 2021 р.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП відповідає критерію 9. Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер. У вільному доступі на
вебсайті університету розміщено усі основні нормативні документи, ОНП, проєкт ОНП та силабуси ОК за ОНП.

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.

Зміст ОНП частково відповідає науковим інтересам аспірантів і не забезпечує їх повноцінну підготовку до
дослідницької та викладацької діяльності за спеціальністю 015 “Професійна освіта” галузі знань 01
Освіта/Педагогіка для третього (освітньо-наукового) рівня освіти. Нормативні компоненти ОНП
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Osvitno-naukova-prohrama-015-2020.pdf) складають
здебільшого освітні компоненти загальнопедагогічного спрямування а не професійної педагогіки. Так тільки
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності) містить ОК 1 Теоретико-методологічні основи проф. осв. (3 кредити)
та ОК 2 Науковий семінар (4 кредити) що є недостатнім підґрунтям для забезпечення повноцінної підготовки
аспірантів до дослідницької діяльності. До викладацької діяльності за спеціальністю 015 Професійна освіта готує
Складова 3 (універсальні навички) що включає ОК 4 Освітологія (3 кредити) та ОК 5 Педагогічна практика (4
кредити). Згідно ОНП 015 “Професійна освіта” в редакції 2020 р. повноцінна підготовка до дослідницької та
викладацької діяльності у закладах освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта забезпечується ОК 1, ОК 2, ОК 5
сумарно 11 кредитів ЄКТС з 43 що передбачені на дану ОНП. Враховуючи що вибіркові компоненти, що відповідають
спеціальності 015 Професійна освіта, мають доповнювати процес формування відповідних професійних
компетентностей та програмних результатів навчання, то є сумнівним наявний розподіл освітніх компонентів між
нормативними та вибірковими компонентами ОНП щодо якості професійної підготовки згідно ОНП. Перелік
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окремих вибіркових навчальних курсів та їх силабуси є на сторінці кафедри педагогіки у розділі аспірантура ЛНУ ім.
І. Франка (https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) Також перелік дисциплін вільного вибору наявний у
навчальному плані спеціальності 015 Професійна освіта (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/015-Profesiyna-osvita_ochna_2020.pdf) з аналогічим розподілом по складових як вказано і у
нормативних компонентах. ОК ВК 1.1., ВК 1.2, ВК 1.3., ВК 1.4.; ВК 2.1., ВК 2.2., ВК 2.3.; ВК 3.1., ВК 3.2., ВК 3.3.; ВК 4.1.,
ВК 4.2., ВК 5.1., ВК 5.2., ВК 6.1., ВК 6.2., ВК 6.3., кожна ОК по 3 кредити ЄКТС, більше відповідає напряму
спеціальності ніж ОК нормативні компоненти ОНП. Але наявні до вибору вибіркові ОК не користуються попитом у
аспірантів (згідно аналізу їх індивідуальних планів), переважно всі аспіранти обирають однакові ОК без урахування
особливостей власних напрямів дисертаційних розвідок. Наукова складова ОНП 015 Професійна освіта значною
мірою не відповідає дослідницьким інтересам аспірантів. У відповідності зі світовою практикою, критерієм якості є
можливість забезпечення рецензування роботи та атестації аспіранта у разовій спеціалізованій вченій раді,
сформованій у тому ж ЗВО, де здійснювалася його підготовка. Так на даній ОНП достроково захистили дисертаційні
дослідження 3 аспіранти: Любас А. А., Писаревська О. В., Лушинська О. В.

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

На ОНП наукове керівництво здійснюють відповідні до спеціальності доктори та кандидати педагогічних наук, всі
науковці мають профілі в МНМБ (таблиця додається до звіту). Інтерв'ювання фокус-груп дали підстави ЕГ
констатувати, що наукова діяльність аспірантів відповідає напрямам досліджень наукових керівників. Наукова
діяльність аспірантів перетинається з дослідженнями їхніх наукових керівників, про що свідчать відповідні
публікації: 1.Турко Б.Б. Практична підготовка майбутніх асистентів до роботи з обдарованими дітьми у Канаді.
«Молодь і ринок», 12(179), 2019. 153-157 (наук. керівн. Нос Л.С.) 2. Рибак О. П. Формування готовності майбутніх
учителів початкової школи до впровадження технологій інтерактивного навчання у професійній діяльності //
Освітологічний дискурс. – 2021. – Т. 32, №1 (наук.керівн. Корнят В. С.) 3. Шоловій М.-Т. І. Формування
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів молодшої школи. – Матеріали звітних наукових конференцій
факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип.5. – С. 42 – 45 (наук.керівн. Мачинська
Н. І.) 4. Дзіковська М. І. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у
коледжі. Молодий вчений. 2018. №3 (наук.керівн. Мачинська Н. І.) 5. Галюка О.С. Соціальна мобільність педагога:
сутність та зміст поняття. Педагогічний процес: теорія і практика. 2019. №3. С.29-36 (наук.керівн. Мачинська Н. І.)
6. Гавришків О. Б. The issue of readiness for professional activity: theoretical aspects. // Scientific Journal of Polonia
University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 38 (2020) nr 1. Volume 2. 2020. P.133 (наук.керівн. Мачинська Н. І.) 7.
Вінанчук М. М. Theoretical and practical aspects of valeology–the constituents of the system of preschool education
(наук.керівн. Мачинська Н. І.) 8. Anna A. Sobchuk and Nataliia O. Mykytenko Model of Primary School Teachers Training
for Work in the System of Inclusive Education by Applying Extrapolation of Poland’s Advances in Training for Work /
Sobchuk A. A. Mykytenko N. O. // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 3, pp.
352-366, March 2020 (наук.керівн. Микитенко Н. О.) 9. Ковальчук Л.О., Лущинська О.В. Модель формування
інформаційно‑комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.
Молодь і ринок. 2020. №5 (184) (наук.керівн. Лушинська О. В.) 10. Morska L., Ladanivska I. Are we ready to go online?
A critical view on e-teaching and e-learning under Covid-19 quarantine conditions. (наук.керівн. Морська Л. І.). У додатку
до звіту надаємо таблицю, де надані докази відповідності тем дисертаційних досліджень аспірантів напрямам
діяльності наукових керівників, їх публікації та профілі у МНМБ.

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).

ЛНУ ім. І.Франка забезпечує можливість здобувачам вищої освіти до проведення власних досліджень та апробації
напрацьованих матеріалів. Під час огляду матеріальної бази в бібліотеці Ун-ту було показано науковий зал, де мають
можливість працювати аспіранти; молоді науковці можуть обговорити проблеми чи результати власного
дослідження з науковим керівником або членами випускової кафедри на наукових семінарах. У бібліотеці
передбачено вільний доступ до НМБ Scopus і WoS, а також безкоштовний вихід в Інтернет, у т.ч. через Wi-Fi.
Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка (https://lnulibrary.lviv.ua/) на безоплатній основі допомагає аспірантам із
формуванням УДК відповідно до їх дослідження, на сайті бібліотеці наявна діюча можливість направити запит
відповідно до теми дисертаційного дослідження “Запитай у бібліотекаря” (https://lnulibrary.lviv.ua/to-users/ask-the-
librarian/) і відповідно до отриманого запиту, користувачу підбирається необхідні наукові видання та надсилаються
на персональну поштову скриньку. Згідно з твердженням директора наукової бібліотеки, співробітники також
адаптують та допомагають здобувачам вищої освіти з обмеженими можливостями. Високим визнанням та
свідченням особливої уваги до унікальної книгозбірні стало рішення КМ України від 21 жовтня 2008 р. (№ 1345-р),
про включення до Держ. реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання фонду рукописних,
стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка що підсилює можливості аспірантів у
виконанні дисертаційних досліджень. Гарантом ОНП зазначено про залучення аспірантів до організації та участі у
наукових заходах різних рівнів, що проводяться на базі кафедри, факультету, університету. Аналіз апробаційних
матеріалів аспірантів (тези доповідей на конференціях, наукові статті) свідчить про активну наукову діяльність
здобувачів. Аспіранти ОНП 015 Проф. освіта мають можливість публікувати наукові статті у фаховому виданні ЛНУ
ім. І. Франка “Вісник Львівського університету. Серія педагогічна”
(http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics). В межах підписаних угод із закладами освіти,
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аспіранти співпрацюють з професіоналами-практиками під час організації експериментальної роботи з
упровадження своїх наукових здобутків у ЗВО України та ЗЗСО регіону. Аспірантка Галюка О.С. проводить
експеримент у ЗСО м. Львова (охоплено 8 шкіл); аспірантка Гавришків О.Б. провела перший етап
експериментального дослідження у ЛДУ безпеки життєдіяльності, Національній академії сухопутних військ ім.
гетьмана Петра Сагайдачного, НАДПС України імені Б. Хмельницького. На зустрічі з аспірантами було
підтверджено їхню участь у наукових заходах різних рівнів, у програмах стажувань. Однак, при наявності двох ОНП
третього рівня на факультеті педагогічної освіти, окремого приміщення для роботи аспірантів немає. Декан
факультету запевнив ЕГ, що це питання є відкритим для адміністрації факультету і університету, й найближчим
часом дану проблему буде вирішено.

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.

Майже всі аспіранти долучені до міжнародних наукових проектів (конференції, публікації, стажування тощо). Так,
Галюка О.С. і Гавришків О.Б. мають публікації в зарубіжних наукових виданнях та приймали участь в Міжнародних
науково-практичних конференціях (https://drive.google.com/drive/folders/1jlKt-dJRn0QwNllmqsRemsrmMl4VyGIN?
fbclid=IwAR00xWuoZ3NnMBLGr1CwlW0k4vVdhJtxL03AoFLDIu9SXhM8_dQFlNRePbA;
https://drive.google.com/drive/folders/1YKv_REKBPRYadRZ9YX_iaDK2ci3wsmM5?
fbclid=IwAR00xWuoZ3NnMBLGr1CwlW0k4vVdhJtxL03AoFLDIu9SXhM8_dQFlNRePbA.) Аналогічну інформацію на
запит ЕГ відносно інших аспірантів ОНП (Лущинська О.В, Любас А.А., Микитенко М.М., Писареська О.В, Рибак
О.П., Хомик А.Ю., Собчук А.А., Шоловій М-Т.І.) ЗВО розмістив за покликанням
https://drive.google.com/drive/folders/1t6FlAjtGtzDqhllhaZJkoZti6zePvpIe?
fbclid=IwAR00xWuoZ3NnMBLGr1CwlW0k4vVdhJtxL03AoFLDIu9SXhM8_dQFlNRePbA. З повними звітами аспірантів
можна ознайомитись за покликанням https://drive.google.com/drive/folders/1AuHFcHUQy-f997uI9WEmcuzQKqkbeb-
U?fbclid=IwAR00xWuoZ3NnMBLGr1CwlW0k4vVdhJtxL03AoFLDIu9SXhM8_dQFlNRePbA. Усі дослідження аспіранти
виконують в рамках держбюджетних тем: кафедри дошкільної і початкової освіти “Педагогічна наука та освіта у
класичному університеті: акмеологічний підхід” (2016-2020рр.) та «Теоретико-методологічні засади підготовки
фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності» (2016-2020рр.); кафедри загальної
педагогіки і педагогіки вищої школи «Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади професійного
розвитку майбутніх фахівців у системі вищої освіти України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід,
інноваційні підходи та технології» (2018-2022 рр.); кафедри іноземних мов для природничих факультетів
«Ефективні методики та інноваційні технології викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції: досвід та
перспективи» (2020-2025 рр.).

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

Наукові керівники аспірантів виступали керівниками та/або виконавцями дослідницьких проектів, науково-
дослідних тем. Кафедра початкової та дошкільної освіти упродовж 2016-2020 рр. працювала над темами
«Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної
мобільності» (0116U001693); «Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід»
(0116U001694). Мачинська Н. І. є членом-кореспондентом Української академії акмеологічних наук (номер
посвідчення К-83 від 23 жовтня 2013 р.)

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.

У ЛНУ ім. І. Франка розроблено нормативну базу, що регулює дотримання академічної доброчесності в ЗВО:
Положення про забезпечення академічної доброчесності (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодекс академічної доброчесності
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/). Здобувачі освіти та НПП підписують
Декларацію про дотримання академічної доброчесності працівником (здобувачем вищої освіти)
(https://drive.google.com/drive/folders/1l-0YgBlDzDchF_vpT7IAoPdAEfY-6Hat?
fbclid=IwAR38c_9V2UQEtJFjMoTnJF7lBaz3vxXpjb05Dk2JQ12i4IsOMuqwJBVrUT8). Під час зустрічей з фокус-
групами було встановлено, що результати наукових досліджень, які готуються до опублікування, проходять
внутрішню перевірку на плагіат за допомогою Інтернет-сервісу Unicheck, проте протоколів таких перевірок ЕГ
надано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Проаналізувавши ОНП 015 Професійна освіта за третім рівнем вищої освіти, ЕГ визначила сильні сторони ОНП:
наукова діяльність аспірантів повною мірою відповідає напрямам досліджень наукових керівників; наявність
критичної маси науковців для проведення аспірантами власного дослідження; достатня публікаційна активність
наукових керівників; наявність дострокового захисту дисертаційних робіт у разових спеціалізованих вчених радах.
На ОНП сформована “критична маса” дослідників, які працюють в одному напрямі професійна освіта та складають
науковий потенціал ЛНУ ім. І. Франка. ЛНУ ім. І. Франка створює необхідні можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень відповідно до тематики дисертаційних робіт аспірантів.

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

Навчальна складова ОНП 015 Професійна освіта за третім рівнем вищої освіти у ЛНУ ім. І. Франка повністю
співпадає до навчальної складової ОНП 011 Освітні педагогічні науки третього рівня вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка
що не повною мірою забезпечує опанування програмним результатам навчання спеціальності 015 Професійна
освіта; викликає сумнів наявність можливості широкого вибору оскільки у індивідуальних планах аспірантів
зазначений однаковий перелік вибіркових освітніх компонентів протягом усього терміну підготовки що не
відповідає темам їх наукових досліджень; низька активність аспірантів та НПП у грантових проєктах. Відсутність на
факультеті окремого приміщення для самостійної роботи аспірантів. Рекомендовано: при оновлені ОНП
враховувати спеціальність здобувачів за ОНП та теми їх дисертаційних досліджень; розширити перелік вибіркових
дисциплін і відійти від блочної системи їх вибору; активізувати діяльність щодо участі у грантових проєктах разом з
аспірантами даної ОНП; створити умови для самостійної роботи аспірантів в окремому приміщені факультету з усім
необхідним технічним оснащенням.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП в цілому відповідає Критерію 10. В ЛНУ ім. І. Франка створено відповідне академічне середовище, яке дає
можливість для успішного здобуття наукового ступеня доктора філософії: освітні компоненти частково відповідають
темам дисертаційних робіт аспірантів; наявна кореляція досліджень аспірантів та їхніх наукових керівників, активна
публікаційна активність наукових керівників; усталена і відчутна політика академічної доброчесності; забезпечення
можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень аспірантів та для введення їх у
міжнародну академічну спільноту; наявність практики участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких
проєктах, результати яких регулярно публікуються і практично впроваджуються; відсутність порушень практики
дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами, наявність захистів дисертацій на
здобуття наукового ступеню доктора філософії та зазначені слабкі сторони як сумнівна навчальна складова
підготовки за ОНП 015 Професійна освіта дають підстави віднести Критерій 10 до рівня В.

IV. Інші спостереження

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

Експертна група проаналізувала освітньо-наукову програму «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у
ЛНУ ім. Ф. Франка та освітню діяльність за цією програмою. Експертна група відмічає, що керівництво Львівського
національного університету імені Івана Франка, гарант ОНП, науково-педагогічні працівники, адміністративний
персонал, представники сервісних підрозділів сприяли проведенню експертизи, надаючи відповідні
підтверджувальні документи та іншу інформацію, необхідну для формування обґрунтованої оцінки за відповідними
критеріями. Слід зазначити, що переважна більшість необхідних даних на підтвердження фактів, яких не було
зазначено у звіті про самоаналіз за кожним із критеріїв, були надані під час онлайн експертизи. Значний обсяг
інформації було з’ясовано під час проведення зустрічей. Слід зазначити, що всі зустрічі проходили в діловій
доброзичливій атмосфері. Загалом, мав місце конструктивний діалог зацікавлених сторін в напрямі підвищення
рівня якості ОНП. Це забезпечувало не лише отримання необхідної всебічної інформації щодо змісту й
функціонування ОНП, але й розв'язання поточних проблем. Як результат експертній групі вдалося виокремити
сильні сторони та позитивні практики цієї ОНП та загалом університету. Водночас слід відмітити слабкі сторони за
кожним критерієм оцінки ОНП і відповідно надати рекомендації консультативного характеру щодо її
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удосконалення й розвитку. За результатами онлайн експертизи експертна група може констатувати той факт, що
університет має матеріально-технічні й кадрові можливість та певний потенціал для розвитку й удосконалення цієї
ОНП. ЗВО має потужний потенціал щодо організації плідної співпраці із закладами - партнерами за профілем ОНП,
що в майбутньому може бути вагомим підґрунтям для впровадження елементів дуальної освіти, підвищення якості
практичного навчання та реального залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків. Загалом експертна
група може підсумувати, що аналіз освітньо-наукової програми, освітньої діяльності за цією програмою та
процедури проведення акредитації дають підстави для прийняття обґрунтованих рішень щодо відповідності
визначеним критеріям оцінювання якості освітніх програм.

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 E

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 умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Співставлення публікацій.pdf 3JrtgVrGo4qh41joLne6zQJJk95+LmQcqIwyRgq2TjA
=

***

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

Беспарточна Олена Іванівна

Члени експертної групи

Андрощук Ігор Петрович

Крикун Валентина Сергіївна
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