
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський торговельно-економічний університет

Освітня програма 34659 Туризм

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 242 Туризм

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

13.01.2021 р. Справа № 1277/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 24 "Сфера
обслуговування" у складі:

Босовська Мирослава Веліксівна – головуючий,

Антоненко Володимир Степанович,

Вікторія Яворська,

Горіна Ганна Олександрівна,

Дишкантюк Оксана Володимирівна,

Нос Аріна Олексіївна,

Ольшанська Олександра Володимирівна,

Опанащук Юрій Якович,

Пасєка Станіслава Раймондівна,

Труніна Ірина Михайлівна,

Чепурда Лариса Михайлівна,

за участі запрошених осіб:

Барна Марта Юріївна – гарант ОП,

Транченко Людмила Володимирівна – керівник експертної групи,

Опанасюк Наталія Анатоліївна – член експертної групи,

Зеленська Лілія Володимирівна – член експертної групи,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Львівський торговельно-економічний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34659

Назва ОП Туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 242 Туризм

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі освітньої програми відмовідають місії та стратегії ЗВО

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

Здобувачі ЗВО за ОП «Туризм» недостатньо орієнтовані на формування та удосконалення програмних результатів
навчання

1.3 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

Галузевий контекст чітко враховано при визначенні фахових компетентностей ФК3, ФК4, ФК5, ФК6, ФК7, ФК9, ФК13,
ФК15) та при формулюванні програмних результатів навчання ОП.Але і при ( та ПРН (ПРН1, ПРН3, ПРН4, ПРН5,
ПРН6, ПРН7. ) Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням регіонального
контексту (ПРН18)

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень A

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

Чітка структурованість ОП за обсягом та змістом, що повною мірою забезпечує досягненння визначених визначених
цілей і програмних результатів навчання.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

агальний обсяг обов’язкових освітніх компонент, спрямованих на формування компетентностей, визначених ОП,
становить 66 кредитів ЄКТС; 24 кредити ЄКТС відведено на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти
(становить 26,7 %), що відповідає вимогам чинного законодавства. ОП та внесення змін до ОП затверджено в
установленому порядку.

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

ОП має чітку структуру, відповідає предметній області спеціальності. ОП забезпечує обов’язковими компонентами усі
програмні компетентності (загальні та фахові), а також результати навчання. Програма забезпечує обов’язковими
компонентами усі програмні компетентності (загальні та фахові).ОК ОП мають комплекси навчально-методичного
забезпечення. У структурно-логічній схемі визначено чіткий взаємозв’язок між освітніми компонентами.

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

ОП має різноманітний перелік вибіркових дисциплін, що доповнюють загальні та фахові компетентності, а також
дозволяють здобувачу обрати власну траєкторію навчання. Позитивний кейс-можливість обирати освітні компоненти
з інших освітніх програм університету

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

ОП передбачає проходження практики на кожному році навчання загальним обсягом 18 кредитів. Практична
підготовка забезпечена нормативно, організаційно та методично. Позитивна практика - на ОП здійснюється
опитування здобувачів щодо задоволення студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю
підприємства-бази практики вимогам програми. Його результати оприлюднюються на сайті

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Оп передбачає повною мірою отримання оціальних навичок (softskills). До Ок, які забезпечують належать:
«Креативний менеджмент», «Управління персоналом», «Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області». Також
набуття здобувачами ОП соціальних навичок відбувається під час роботи в наукових гуртках, участі в наукових
конференціях, волонтерстві, при проходженні практичної підготовки, а також завдяки застосуванню сучасних методів
навчання (ситуаційні завдання, дискусії, ділові ігри, робота в групах тощо). Сприяють отриманню соціальних навичок
освітні умови (простір бібліотеки, зимовий сад, зони для спілкування у гуртожитках); можливості проявляти себе у
студентському житті університету (суспільна діяльність).

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Відповідний професійний стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Обсяг ОП відповідає фактичному навантаженню здобувачів , що підтверджено у матеріалах ЕГ та у документах
справи. На ОП існує позитивна практика опитування здобувачів на предмет оптимальності навантаження, результати
якого оприлюднено на сайті

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

На ОП передбачена підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Однак, в ЗВО прийнято
Положення про впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти, крім того елементи дуальної
підготовки впроваджено через проведення практичних занять на базі підприємств сфери туризму.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

не застосовується

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

не застосовується

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Відсутність практики реалізації на ОП, що акредитується, участі студентів в академічній мобільності.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

у ЗВО нормативно визначена, чітка та зрозуміла процедура визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, проте на ОП, що акредитується, відсутнісутня практика її реалізації

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

4.1 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 та методи навчання регламентуються відповідним Положенням, якість реалізації форм і методів навчання
підтверджено шляхом опитування здобувачів. НПП у освітньому процесі використовують пояснювальний,
ілюстративний, демонстраційний, спонукальний методи викладання, кейс-метод, дискусія (інформацію оприлюднено
на сайті, у робочих програмах та силабусах, дідтверджено ЕГ та фокус-групами), що забезпечує досягненнязаявлених
у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання. Повною мірою забезпечено виконання принципів
студентоцентрованого підходу та академічної свободи (вибір дисциплін, баз практики, тем наукових досліджень, тем
та керівників випускних робіт, )

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

Уся інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання надається здобувачам, оприлюднена на
сайті.Елементом інновації є той факт, що із силабусами дисциплін можна ознайомитись у вигляді QR-кодів.
Розміщення навчальних матеріалів регулюється Положенням про використання технологій дистанційного навчання,
Положенням про курси дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання; забезпечцються процеси -
через функціонування веб-центру.

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми
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Всі здобувачі залучені до наукової роботи, мають тези та наукові статтю протягом навчання на ОП. На рівні
факультету діє студентське наукове товариство, що дозволяє публікувати наукові доробки в галузі. Позитивна
практика - здобувачі освіти виконують дипломні роботи на замовлення стейкхолдерів;що дозволяє комерціалізувати
їх результати досліджень

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

Оновлення змісту освітніх компонентів та оцінка якості оновлень регламентується рядом нормативних документів,
якість забезпечується - через опитування здобувачів. Усі викладачі ОП приймають активну участь у міжнародних
проектах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажування. Позитивні практики: публікації тез і
статей у внутрішніх виданнях ЗВО є для студентів та викладачів безкоштовними; випускова кафедра щорічно
організовує міжнародні конференції.

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

Позитивна практика- У відкритому доступі є інформація продіючі програми інтернаціоналізації: стипендії, ґранти та
літні школи;Студентська рада університету ініціювала програму національних обмінів до інших ЗВО України
терміном на 10 днів “Плацкарт”. ЗВО є партнером Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща) у
проекті програми ЕRASMUS+ ; Кафедра імплементує угоду про співробітництво з Вищою школою готельно-
ресторанного бізнесу та Вищою школою торгівлі та послуг (м.Познань, Польща) іщодо впровадження на ОП навчання
за подвійним дипломом з університетом ЛІОН-2 .

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

За висновками ЕГ та опитування фокус-грум, ЗО не повною мірою ознайомлені із загальноуніверситетськими
заходами популяризації академічної доброчесності

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Викладачі, які задіяні на ОП «Туризм» мають академічну та професійну кваліфікацію, відповідають як не менше 7 – 9
пупктам ліцензійним умовам п 30; кваліфікація підкріплена сертифікатами, про підвищення кваліфікації, фаховими
статтями, мають у науковому доробку нав. посібники, що забезпечує якість викладання ОК та забезпечує досягнення
ПРН. Продовжувати роботу науково-педагогічних працівників щодо участі у наукових проектах (грантах); визначено
наявність резервів для підвищення публікаційної активності науково-педагогічних викладачів у журналах, які
індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (кат.А).

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

До освітнього процесу залучені роботодавці

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

До освітнього процесу залучені професіонали-практики

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

Рекомендовано звернути увагу на недостатній рівень функціонування власних програм підвищення педагогічної
майстерності та професійного розвитку викладачів у межах ЛТЕУ

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Усі лекційні аудиторії забезпечені мультимед. обл-ням, є спец. навч. ауд. для здобувачів ОП. Позитивний досвід-
спеціалізована навчальна лабораторія з туризму обладнана спец. мапою для наочного сприйняття орендування тур.
дестинацій у форматі 3D, 3D проектором і 20 комплектами 3D окулярів для проведення занять, має програмне та
компютерне забезпечення; спец. навч.аудиторії „Навч. готель”, „Навч. бар/ресторан”, які оснащені спеціалізованим
обладнанням. Наявна бібліотека ЛТЕУ має цифрові ресурси: електр.бібліотеку, електр.бібліотечний каталог, он лайн
бібліотеку навч. літ-ри CUL Online, GÉANT–освітній проект Інтернет мережі. Наявний потужний спорткомплекс, що
включає спортивні зали з необхідними тренажерами й обладнанням, діють спортивні секції волейболу, футболу,
баскетболу, фітнесу, тенісу (всього 18 секцій), що є безкоштовними для здобувачів ВО

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

ЛТЕУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до відповідної інфраструктури та інформресурсів.на
території університету - вільний доступ до мережі Інтернет, у т.ч. Wі-Fі. В всі силабуси для зручності здобувачів
переведені в QR-коди, оприлюднено на сайті. Центр міжнародної освіти та співпраці сприяє організації навчання
закордоном за програмами обміну, подвійного диплому, участі у міжнародних проектах, програмах, фондах, грантах і
програмах стажування для здобувачів ОП. Достатня соціально-побутова інфраструктура. Позитивна практика -
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Аудиторії та спец. лабораторії обладнані комп’ютерами з програмним забезпеченням “Парус” (угода з ТОВ "Програма
Регіони" №59, від 23.01.2018 р.), GDS Amadeus (договір від 06.11.2019 р.), GoogleEarth, MS Progect (у вільному доступі)

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Навчальні приміщення та гуртожиток відповідають чинним будівельним і санітарним нормам, а також вимогам
правил пожежної безпеки й охорони праці.Для студентів запроваджено також інститут освітнього омбудсмена.
Працює медичний пункт, що включає ізолятор і фізіотерапевтичний кабінет. У гуртожитках для забезпечення
безпеки здобувачів ведеться відеоспостереження за допомогою камер. ЕГ підтверджує проводення анонімних
опитувань щодо міжособистісних стосунків для здобувачів, проведення психологічних тренінгів й семінарів

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

ЕГ та фокус групи підтвердили повне задоволення якістю освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної
та соціальної підтримки ОП. Комунікація зі студентами ОП відбувається через інститут кураторів на підставі
затвердженого Положення; організаційна та освітня підтримка - через кафедри; консультативна й соціальна
підтримка - через практику освітнього омбудсмена і штатного психолога.. інформаційну підтримку забезпечують
також органи студентського самоврядування. Інформаційну підтримку забезпечують органи студентського
самоврядування. Активно функціонцють цифрові комунікаційні канали комунікації: сайт ЗВО, сторінки в соц.
мережах, платформи спільної роботи такі як Moodle.Позитивна практика- у звязку з карантинними обмеженнями
роботу культурно-масових гуртків трансфмовано через організацію студентських просторів . зразкова практика-
здобувачів, які вступають з високим середнім балом ЗНО (~170) і навчаються на відмінно в подальшому, гарантується
безоплатне навчання у ЛТЕУ.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

За висновками ЕГ матеріально-технічна база є певною мірою зразковою і містить елементи інноваційності в
організації інклюзивного навчання: для осіб з особливими освітніми потребами передбачено навчально-
реабілітаційний супровід у ЛТЕУ (навчально-організаційний, психолого-педагогічний і соціальний); навчальні
корпуси облаштовані пандусом з відповідним ухилом; мобільними гусеничними сходовими підіймачами типу "ROBY
T09"; кнопками виклику при вході та на кожному поверсі; надається супровід відповідальної особи (призначається
наказом ректора) здобувачам з особливими потребами; спеціально обладнано приміщення для особистої гігієни; для
незрячих осіб або осіб з порушенням зору створено інформаційні таблички з добре видимим контрастним шрифтом
достатнього розміру і шрифтом Брайля та тактильні наклейки на початку і вкінці поручня; у „Навчальній аудиторії з
туризму” створено доступне середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідна
ширина дверного проходу, пандус, тактильна плитка). Зразкова практика- співпраця з громадськими організаціями
осіб з особливими потребами.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій регламентується пакетом документів: Положенням про
розв’язання конфл. ситуацій у ЛТЕУ; Порядком врегулювання конфліктних ситуацій в ЛТЕУ; Положенням про
протидію торгівлі людьми; Антикорупційною програмою ЛТЕУ; запроваджено інститут уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції в ЛТЕУ. Ведеться розяснювальна робота у напряму політики вирішення
конфліктних ситуацій, здобувач може звернутися до адміністр. або відповідних служб (освітнього омбудсмена,
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції), психолога у дні та години особистого прийому або
на e-mail психолога,куратора академічної групи, органів студент. самоврядув., а також скористатися „Скринькою
довіри” або „Телеф. довіри”. Не було зафіксовано конфліктів у ЗВО. При анкетуванні здобувачів надано можливість
самостійно вказати/повідомити про інші порушення/зловживання.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

За інформацією ЕГ,під час опитування фокус-груп здобувачі ВО за ОП, що акредитується, продемонстрували
обізнаність, що таке соціальні навички („soft skills”) та навели лише один приклад їх набуття (проект „Зимовий сад”,
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до реалізації якого залучені й здобувачі ВО). Інших прикладів набуття „soft skills” за даною ОП здобувачами вищої
освіти наведено не було.

8.2 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

За інформацією ЕГ,під час опитування фокус-груп здобувачі ВО за ОП, що акредитується, продемонстрували
обізнаність, що таке соціальні навички („soft skills”) та навели лише один приклад їх набуття (проект „Зимовий сад”,
до реалізації якого залучені й здобувачі ВО). Інших прикладів набуття „soft skills” за даною ОП здобувачами вищої
освіти наведено не було.

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Резервом забезпечення прозорості та відкритості ЕГ є можливість викласти у вільний онлайн-доступ повнотекстові
дипломні роботи здобувачів ОП після їх захисту

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)
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не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

10.3 Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ
до використання лабораторій, обладнання тощо)

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1.Удосконалити зміст анкети для здобувачів ОП у частині розмежування питань стосовно формування та стосовно
удосконалення програмних результатів навчання, з метою розширення їх участі в розробленні та удосконаленні ОП

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендовано розширення участі студентів ОП у програмах міжнародній мобільності, здійснити пошук іноземних
партнерів та укласти укладення договоріи щодо реалізації програм мобільності. 2. Активізувати та розвивати роботу
щодо популяризації серед студентів неформальної освіти. Долучитись до освітніхонлайн-платформ платформ, що
реалізують неформальну освіту на безоплатній основі.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
не застосовується
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Підтримуємо пропозиції ЕГ щодо необхідності розвитку кудбтури доброчесності через активізацію діяльності з
популяризації принципів доброчесності для здобувачів ОП (проведення таких заходів як круглі столи, відкриті лекції,
дебати та залучання до них здобувачів ОП)

Критерій 6. Людські ресурси
1. Рекомендовано активізувати роботу науково-педагогічних працівників щодо участі у наукових проектах (грантах);
2. Рекомендовано підвищити рівень публікаційну активністьнауково-педагогічних викладачів у журналах, які
індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (кат.А); 3. З метою розвитку професійної
майстерності викладачів рекомендовановпровадження власних програм професійного розвитку викладачів у межах
ЛТЕУ (Школа педагогічної майстерності, Психолого-педагогічні та інші семінари, тренінги тощо). 4. Для розширення
академічних та професійних можливостей НПП рекомендовано організовувати обмін фахівцями з іноземними ЗВО-
парнерами.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендовано забезпечити популяризацію серед здобувачів ВО „soft skills”, акцентуючи увагу, які саме соціальні
навички формуються за ОП „Туризм” у розрізі освітніх компонент. 2. Рекомендовано розширити перелік освітніх
компонент які забезпечать набуття навичок softskills. Зокрема, підтримуємо позицію ЕГ, що при вивчені дисципліни
«Методика викладання» необхідно запровадити тему щодо softskills.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Підтримуємо позицію ЕГ щодо рекомендації викласти у вільний онлайн-доступ повнотекстові дипломні роботи
здобувачів ОП після їх захисту, задля забезпечення прозорості та відкритості і, можливого, уникнення дублювання
тем досліджень. Крім того, це дозволить комерціалізувати результати наукових досліджень здобувачів (до результатів
досліджень можуть мати інтерес стейкхолдери та практики, й звернувшись до ЗВО - замовити розроблення
методичних рекомендацій чи прикладних досліджень на комерційній основі)

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БОСОВСЬКА МИРОСЛАВА ВЕЛІКСІВНА
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