
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський торговельно-економічний університет

Освітня програма 1003 Готельно-ресторанна справа

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

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 торговельно-економічний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 1003

Назва ОП Готельно-ресторанна справа

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Холявка Володимир Зеновійович, Пелехович Володимир Вікторович,
Величко Олександр Петрович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.04.2020 р. – 24.04.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП blob:https://office.naqa.gov.ua/5d240a1a-ac6e-41a4-b7d4-e22b5c3e179d
blob:https://office.naqa.gov.ua/5d240a1a-ac6e-41a4-b7d4-e22b5c3e179d

Програма візиту експертної групи http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/A
kredetacia/Programa_vizitu_ekspertnoji_grupi.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

Бакалаврська програма «Готельно-ресторанна справа» Львівського торговельно-економічного університету є
актуальною для сучасного ринку освітніх послуг. При цьому зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ЗВО
має одні з найбільших ліцензованих обсягів підготовки фахівців, а також третій за чисельністю контингент
здобувачів вищої освіти. ОП забезпечує і одні із ключових надходжень до бюджету університету за рахунок коштів
юридичних та фізичних осіб. До того ж попит такі освітні послуги не обмежується лише вихідцями із Західної
України. На програмі навчається дуже багато студентів із інших регіонів країни. За метою, структурою та змістом ОП
у цілому є цілісною і дозволяє отримати необхідні компетентності та програмні результати навчання учасникам
освітнього процесу. ОП гармонійно узгоджується із місію та загальною стратегією розвитку ЛТЕУ, який є
самобутнім ЗВО України. Університет має унікальну матеріально-технічну базу для підготовки фахівців із готельно-
ресторанної справи, а також сприятливе освітнє середовище, які у тих чи інших аспектах відповідають критеріям
взірцевості або інноваційності. До того ж часу існує достатня відповідність якісному рівню організації таких освітніх
процесів: проектування цілей ОП, розробка структури та змісту ОП, формування доступу до ОП та визнання
результатів навчання, організація навчання і викладання за ОП, контроль знань, оцінювання здобувачів вищої
освіти та академічна доброчесність, забезпечення ОП людськими ресурсами, розробка і впровадження системи
внутрішнього забезпечення якості ОП, створення прозорих та публічних процедур для якісного функціонування
програми. Однак усі ці процеси містять і певні недоліки, які все ж таки не є критичними. Саме тому консультаційне
оцінювання експертної групи дозволило вивити певні напрями для подальшого поліпшення ОП. Загалом ОП
«Готельно-ресторанна справа» має амбітні цілі та перспективи розвитку у майбутньому.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Відповідність цілей ОП «Готельно-ресторанна справа» місії, стратегічним цілям та Програмі діяльності ЛТЕУ на
2016-2020 рр. Виявлення та врахування позицій різних стейкхолдерів. Достатньо різноманітний перелік вибіркових
дисциплін, що доповнюють загальні та фахові компетентності, а також дозволяють здобувачу обрати власну
траєкторію навчання. Правила прийому на навчання враховують особливості ОП. Форми і методи навчання на ОП
відповідають принципам академічної свободи та студентоцентрованого навчання. Реалізується інноваційний зміст
навчання. Забезпечується впровадження сучасник практик галузі у освітній процес. Більшість НПП мають наукові
публікації за профілем дисциплін, що викладають. Забезпечується проходження багатьма студентами виробничих
практик за кордоном. Здобувачі освіти вчасно отримують інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання за навчальними дисциплінами. Політика академічної доброчесності в ЛТЕУ популяризується та
регламентується низкою внутрішніх документів, а також забезпечується певними технологічними рішеннями.
Відповідність академічної кваліфікації усіх НПП щодо фаховості викладання навчальних дисциплін ОП. Наявність
серед академічного персоналу ОП фахівців, які мають досвід практичної роботи, а відповідно і професійну
кваліфікацію за напрямом викладання окремих компонент. Співпраця із численними роботодавцями у контексті
організації та реалізації освітнього процесу. Сприяння професійному розвитку викладачів. Стимулювання розвитку
викладацької майстерності. Наявність елементів зразковості та інноваційності ОП у контесті формування
матеріально-технічного забезпечення досягнення ПРН, впровадження інклюзивної освіти та реалізації права на
навчання для осіб із особливими освітніми потребами, а також можливості отримання допомоги щодо захисту прав
учасників навчального процесу від освітнього омбудсмена університету. Наявність у ЛТЕУ сертифікованої «Системи
управління якістю» (СУЯ), яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. Детальна розробка та функціонування
регуляторних документів ЗВО щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Залучення різних
стейкхолдерів до процесу, розробки, моніторингу і перегляду ОП, а також інших процедур забезпечення її якості.
Функціонування груп якості із залученням до них представників студентського самоврядування. Моніторинг і аналіз
потреб стейкхолдерів та реагування на пропозиції та виявлені недоліки в ОП. Впровадження адміністративного
управління (деканат) та академічного управління (гарант) ОП. Загальна прозорість та публічність основних
документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес у ЛТЕУ, а також на ОП «Готельно-ресторанна
справа».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Регіональний контекст ОП є певною мірою недооцінений і може бути більше реалізований у вибіркових освітніх
компонентах. Рекомендовано робочій групі використати можливості для підвищення унікальності ОП. Доцільно у
структурно-логічній схемі показати більш чіткий взаємозв’язок між освітніми компонентами. Рекомендовано
надати можливість здобувачам вищої освіти обирати освітні компоненти із інших освітніх програм університету.
Варто врахувати деякі пропозиції стейкхолдерів щодо розширення можливостей формування соціальних навичок
на програмі. Відсутність чітких нормативних документів для визнання результатів навчання, які отримані за фахом
у неформальній освіті. Відсутні випадки результативноої участі здобувачів ОП у Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт. У більшості академічного персоналу відсутні публікації у міжнародних рецензованих
виданнях. У списку рекомендованих джерел силабусів та робочих програмах навчальних дисциплін недостатньо
відображаються останні наукові дослідження у галузі готельно-ресторанної справи. Доцільно більше
використовувати у освітньому процесі активні методи навчання, зокрема метод бізнес-симуляції. Варто
ефективніше стимулювати участь студентів та НПП у програмах міжнародної мобільності, міжнаціональних
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дослідженнях та проєктах. Рекомендовано підвищити ефективність системи моніторингу щодо виявлення випадків
порушення принципів академічної доброчесності серед академічного персоналу та студентів. Запропоновано
удосконалити процедуру рейтингового стимулювання педагогічної майстерності. Рекомендовано заохочувати
академічний персонал ОП до додаткової зайнятості у сфері готельно-ресторанного бізнесу на умовах сумісництва або
укладання цивільно-правових договорів. Варто залучати представників роботодавців до проведення окремих
аудиторних занять на умовах трудових та інших відносин. Позиція здобувачів вищої освіти недостатньо виявляється
і береться до уваги в контексті формування ПРН та тематичного наповнення освітніх компонент. Пропозиції
роботодавців потребують більш глибокої імплементації на освітній програмі. Рекомендовано посилення співпраці із
потенційними роботодавцями (у тому числі випускниками попередніх років). Доцільно розглянути можливість
впровадження більш ефективної системи мотивації академічного персоналу до постійного поліпшення якості на
освітній програмі. Публічне розміщення наданих рекомендацій від роботодавців та студентів щодо удосконалення
бакалаврської ОП частково здійснюється у окремих аналітичних звітах, але не має належного узагальнення та
систематизації. З метою публічної довіри та інформування зацікавлених сторін щодо потенційних змін у освітньому
процесі доцільно оприлюднювати уніфіковану таблицю із пропозиціями та зауваженнями стейкхолдерів після
громадського обговорення проєкту ОП. Оприлюднення на сайті ЛТЕУ актуальне і для обгрунтування схвалених та
відхилених робочою групою пропозицій стейкхолдерів у доопрацьованій та оновленій ОП.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Загальна мета ОП «Готельно-ресторанна справа» є чітко сформульованою. Вона орієнтована на підготовку
соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та
виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, які володіють загальними і
спеціальними (фаховими) компетентностями. Цілі програми загалом відповідають місії університету (підготовка
висококваліфікованих фахівців шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у
викладанні, створення для студентів умов для саморозвитку, самореалізації та духовного пошуку), яка зазначена у
розділі 3 «Концепція освітньої діяльності університету» Статуту ЗВО
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Statut_2016.pdf). Між тим, через доволі
загальний характер формулювання місії університету, такої невідповідності складно досягти для будь-якої програми
ЗВО. І хоча, визначення місії є внутрішньою автономією університету, усе ж таки такий її формат не сприяє
відображенню унікальності ЛТЕУ. Крім того, мета ОП враховує низку стратегічних цілей ЗВО
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_StrategiyaRozvytku.p
df). Зокрема, таку ціль як забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування
компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників в Україні та світі. Цілі ОП узгоджуються і з
Програмою діяльності ЛТЕУ на 2016-2020 рр.

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

Під час формування та перегляду ОП «Готельно-ресторанна справа» частково враховувалися потреби різних
стейкхолдерів. Це підтвердило інтерв’ювання експертною групою здобувачів вищої освіти, роботодавців та
академічного персоналу. Позитивним явищем є участь представників студентського самоврядування у засіданнях
робочих груп та комісіях з якості. Студенти засвідчили, що були враховані деякі їх позиції та потреби щодо
особливостей практичної підготовки на ОП. Наприкінці 2019 р. проводилось анонімне анкетування щодо
визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду ОП
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_Anketa_2.pdf). Однак надання і
відповідно врахування пропозицій здобувачів саме по цілях ОП та її ПРН не було зафіксовано. Натомість, пропозиції
представників роботодавців (ТОВ ТФ «Львів-Супутник», ПрАТ ТГК «Дністер», ПП «Древній Град» та ін.) надавалися
і враховувалися більш предметно. Це стосується цілей та освітніх компонент ОП (протоколи № 8 від 26.05.2016 р.,
№ 1 від 20.04.2017 р., № 2 від 10.05.2017 р. та ін.). Інтерв’ювання академічного персоналу також підтвердило, що
деякі пропозиції щодо формулювання цілей, ПРН та освітніх компонент також були взяті до уваги під час розробки
та перегляду ОП. Відбувається взаємодія із іншими стейкхолдерами. Таким чином, цілі ОП та ПРН у цілому
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визначалися із урахуванням деяких позицій та потреб зацікавлених сторін. Однак у дещо більшій мірі це
стосувалося цілей, аніж програмних результатів навчання.

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 розробки ОП проектною групою було враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці для
фахівців сфери готельно-ресторанного обслуговування. Здебільшого це мало місце під час формування освітніх
компонент (Організація кейтерингового обслуговування, Організація анімаційної діяльності). Але і при визначені
цілей та ПРН також відбувалася орієнтація на особливості розвитку сучасного ринку готельних і ресторанних
послуг. Цьому сприяла активна академічна та наукова діяльність розробників ОП, їх постійний зв’язок зі сферою
бізнесу, опитування роботодавців (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-
restorannoji-spravi/opituvannja/?L=834) тощо. Галузевий контекст було чітко враховано при формулюванні багатьох
програмних результатів навчання ОП. Зокрема, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 18, ПРН 20, ПРН 22 та ін. Це засвідчує тісний
зв’язок цих ПРН зі стратегіями розвитку галузей готельно-ресторанного господарства України на 2020-2026 рр. При
цьому розробники ОП акцентують увагу на підготовці фахівців для загальнонаціонального ринку. Між тим
регіональний контекст ОП врахований лише частково і є певною мірою недооціненим. Він може бути більше
реалізований у вибіркових ОК. Цьому, зокрема, може сприяти врахування особливостей кухні Галичини,
особливостей туристичних дестинацій Західної України тощо. Досвід аналогічних вітчизняних ОП переважно
враховано при формуванні обов’язкових і вибіркових компонент та форми підсумковій атестації. Досвід іноземних
програм задіяно при визначенні обсягу та структури навчального навантаження компонент ОП, обов’язкових
дисциплін і т. ін.

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 України для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти на момент реєстрації акредитаційної справи (25.02.2020 р.) був відсутній (офіційно
затверджений наказом МОН України № 384 від 04.03.2020 р.). Однак при розробці ОП було взято до уваги вимоги
Національної рамки кваліфікацій до 7-го кваліфікаційного рівня щодо здатності особи розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов. У ОП в цілому враховано необхідні дескриптори НРК, які характеризують знання,
уміння/навички, комунікацію, відповідальність та автономність випускника програми. Це, зокрема, відображено у
низці програмних результатів навчання (ПРН). Серед, них ПРН № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 та 30. Варто додати, що ОП лише частково узгоджується із нещодавно затвердженим
Стандартом вищої освіти. Зокрема, за загальними компетентностями та ПРН освітня програма поки не відповідає
взагалі. А серед фахових компетентностей у ОП не відображено ФК01, ФК08, ФК10, ФК11, ФК12 та ФК13. Між тим
проєкт стандарту зі спеціальності був розроблений ще у 2016 р. Але значна невідповідність ОП чинному стандарту
не може поки вважатися недоліком. Наразі це є лише резерв для удосконалення програми. Більше того, воно уже
відбувається, про що свідчить розміщений на сайті ЛТЕУ проєкт ОП
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Proekt/OPP_GRS_Bakalavr_PROJEKT.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Відповідність цілей ОП «Готельно-ресторанна справа» місії, стратегічним цілям та Програмі діяльності ЛТЕУ на
2016-2020 рр. Виявлення та врахування позицій різних стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, роботодавців та
академічного персоналу – при проектуванні та перегляді ОП, а також додатково органів влади, науковців та батьків
студентів – під час освітнього процесу). Орієнтація ОП на тенденції розвитку спеціальності та ринку праці для
фахівців сфери готельно-ресторанного обслуговування. Вивчення досвіду розробки аналогічних вітчизняних і
іноземних ОП при формуванні освітніх компонент та визначенні обсягу і структури навчального навантаження по
них. Відповідність ОП вимогам Національної рамки кваліфікацій до 7-го кваліфікаційного рівня. Наявність
оприлюдненого проєкту ОП, який відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-
ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Результати опитувань здобувачів вищої освіти та роботодавців за ОП «Готельно-ресторанна справа» недостатньо
орієнтовані на формування та удосконалення програмних результатів навчання. Регіональний контекст ОП є
певною мірою недооцінений і може бути більше реалізований у вибіркових освітніх компонентах. Незначне
вивчення досвіду розробки аналогічних вітчизняних і іноземних ОП при формулюванні цілей та ПРН ОП
«Готельно-ресторанна справа». Рекомендовано робочій групі використати можливості для підвищення унікальності
ОП шляхом включення до проєкту ОП переліку загальних та спеціальних компетентностей, не віднесених до
категорії тих, що регламентовані Стандартом вищої освіти (до 50 % обсягу кредитів ЄКТС за ОП).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.3 та 1.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 1.2, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідає Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими.

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 ОП «Готельно-ресторанна справа», яка розроблена у 2016 р.
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2016/241_Gotelno_restoranna_
sprava_.pdf) та переглянута у 2017 р.
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2017/241_GRS.pdf), а також у
2018 р.
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2018/Gotelno_restoranna_spra
va.pdf) становить 240 кредитів ЄКТС. Це відповідає статті 5 Закону України «Про вищу освіту». Загальний обсяг
обов’язкових освітніх компонент, спрямованих на формування компетентностей, визначених ОП, становить 178
кредитів ЄКТС. Крім того, 62 кредити ЄКТС відведено на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти (становить
25,8 %), що відповідає вимогам чинного законодавства. ОП «Готельно-ресторанна справа» затверджена рішенням
вченої ради ЛТЕУ від 03.06.2016 р. № 8 та введена в дію з 01.09.2016 р. наказом від 09.06.2016 р. № 149. Зміни до
ОП затверджені рішенням вченої ради від 31.05.2017 р. № 9 та 27.04.2018 р. № 9. Стандарт вищої освіти на момент
самооцінювання освітньої програми був відсутній.

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

ОП має чітку структуру та містить: профіль освітньої програми; перелік освітніх компонентів та їх логічну
послідовність; форму атестації здобувачів вищої освіти (кваліфікаційний екзамен), матрицю відповідностей
програмних компетентностей компонентам ОП; матрицю забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами ОП; рецензії на ОП. Програма забезпечує обов’язковими компонентами усі програмні
компетентності (загальні та фахові), а також результати навчання. Додаткове це здійснюють і вибіркові компоненти.
Але варто відзначити і деяку диспропорцію у забезпеченні компетентностей та ПРН. Наприклад, ЗК8
забезпечується вивченням трьох освітніх компонент, тоді як ЗК1 – 22-х ОК; ПРН22 формується в результаті
вивчення однієї ОК, а ПРН4 – 22-х ОК. За поданою на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
інформацією
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_NavchMetodZabezp.pdf) всі освітні
компоненти ОП мають комплекси навчально-методичного забезпечення у повному обсязі. В ОП відображена
послідовність вивчення освітніх компонент за навчальними роками. Загалом освітні компоненти, включені до
освітньої програми у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Однак у
структурно-логічній схемі не визначено чіткий взаємозв’язок між освітніми компонентами за допомогою графу
(пререквізити, кореквізити). Крім того, аналіз послідовності вивчення ОК, засвідчив певну дискусійність щодо
логіки викладання деяких дисциплін. Так, на 2 курсі вивчається така ОК як «Барна справа», тоді як ОК «Організація
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ресторанного господарства», складовою якого є бари, вивчається на 3 курсі. До того ж часу, у проєкті силабусу ОК
«Барна справа» зазначається, що передумовою для її вивчення є ОК «Проєктування та дизайн обʼєктів готельно-
ресторанного господарства», яка опановується на 4 курсі. Таким чином, варто звернути увагу і на певні резерви
щодо удосконалення програми у контексті позначення та часткового перегляду послідовності вивчення освітніх
компонент.

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

Дана ОП не є міждисциплінарною. За обов’язковми компонентами зміст освітньої програми відповідає предметній
області спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Певною мірою
цьому сприяє врахування досвіду аналогічних вітчизняних і іноземних освітніх програм та участь академічного
персоналу ЛТЕУ у рецензуванні Стандартів вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Також
це забезпечує залучення представників бізнесу до складу робочої групи з якості, рецензування роботодавцями
освітньої програми, участь академічного персоналу ОП у фахових круглих столах та семінарах, а також спільна
присутність представників роботодавців і викладачів на днях кар’єри, різних професійних заходах та виставках.
Одночасно, опитування ЛТЕУ стейкхолдерів показало, що ОП може бути покращена також за рахунок додаткового
включення дисциплін, які орієнтовані на розвиток соціальних навичок, мовних компетентностей тощо.

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

Індивідуальна освітня траєкторія даної ОП забезпечується такими документами: Положення про організацію
освітнього процесу у ЛТЕУ (п. 7.2, 10.8, 10.9)
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf)
; Порядком проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти на вибіркові дисципліни
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_ProvOformZdobuv.pdf);
Положенням про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних працівників ЛТЕУ у провідних закладах вищої освіти та наукових установах за кордоном
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_PologNavchStag.PDF);
Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_AkademMobil.PDF). У
вибірковій частині навчального плану за даною ОП для кожного року навчання пропонується 8-10 дисциплін (їх
презентації розміщуються у відкритому доступі на сайті ЛТЕУ (http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/perelik-
prezentacii-z-disciplin-vilnogo-viboru-studenta/opp-bakalavra/241-gotelno-restoranna-sprava/?L=10), з яких студенти
можуть обрати 3-5. Позитивним є відсутність блочної структури вибіркових дисциплін, за якої здобувачі обирають
одну з поміж двох ОК. Здобувачі вищої освіти даної ОП у ході проведення онлайн-зустрічей засвідчили вільне право
на індивідуальне обрання вибіркових дисциплін. Сама процедура вибору є реальною, а не удаваною. Здобувачі
мають можливість попередньо ознайомитися зі змістом пропонованої до вибору дисципліни на сайті університету.
Продемонстровані експертній комісії індивідуальні навчальні плани студентів 4 року навчання підтвердили
наявність на ОП процедури вибору навчальних дисциплін. На ОП також існує практика опитування здобувачів щодо
визначення мотивації та рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін, результати якого оприлюднюються
на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (h
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_Rezultati_rivnja_realizaciji.pdf).
Між тим здобувачі вищої освіти поки не мають змоги обирати освітні компоненти із інших освітніх програм
університету. І хоча це уже і закладено у проєкт ОП, але поки ще відсутнє у навчальному плані. Загалом структура
бакалаврської ОП передбачає можливість для формування індивідуальної траєкторії навчання.

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

ОП передбачає проходження практики на кожному році навчання загальним обсягом 13,5 кредитів. Організаційне
забезпечення процесу проходження практики забезпечується Положенням про організацію та проведення практики
здобувачів вищої освіти ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Practik.pdf). Усі види
практик забезпечені відповідними робочими програмами та методичними рекомендаціями до її проходження.
ЛТЕУ має укладені довготермінові договори щодо проходження здобувачами практики, наприклад готель «Хілтон-
Київ», готель «Львів», готель «Дністер», ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», ресторан «Андерсен», кафе
«Єрусалим»
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Praktika/2019_PerelikBazPrakt.pdf). Крім
того, здобувачі мають право самостійно обирати базу для проходження практики. У такому випадку із
підприємством-базою практики укладається одноразова угода на термін практики. За результатами проходження
практики студенти формують звіти на основі Методичних рекомендацій та Програм практик і захищають їх на
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кафедрі, що є відповідальною за організацію практичної підготовки. Аналіз змісту програми практики підтверджує
можливість здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності в галузі. Під час онлайн-
зустрічі здобувачі вищої освіти підтвердили наявність можливості самостійно обирати базу практики, засвідчили
високу якість підготовки на запропонованих базах практики. Роботодавці, серед яких були присутні представники
баз практик, відзначили належний рівень підготовки здобувачів. При цьому більшості практикантів вони
пропонують працевлаштування, що є додатковим підтвердженням можливості набуття необхідних професійних
компетентностей. На ОП здійснюється опитування здобувачів щодо задоволення студентів організацією процесу
практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми. Його результати
оприлюднюються на сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_Anketa_3.pdf).

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

ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-
ресторанна справа» дозволяє здобувачам набути таких соціальних навичок (soft skills), як комунікативність та
робота в команді, самонавчання та самовдосконалення, етичність, уміння генерувати ідеї, творче та конструктивне
мислення. Це досягається у процесі вивчення дисциплін навчального плану, які дозволяють отримати програмні
компетентності, що можна віднести до категорії soft skills, а саме: набуття гнучкого мислення, здатність до
тимбілдингу, усвідомлення ролі патріотизму та соціальної значущості професії, розуміння та повага до
представників інших національних культур, здатність приймати обґрунтовані рішення тощо. До таких компонент
можна віднести дисципліни: «Історія української державності», «Філософія», «Менеджмент підприємств», «Кухні
народів світу» та ін. 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), за
рахунок уміння вчитися і організовувати свій час, проявляти себе у студентському житті університету (суспільна
діяльність). Ці навички дозволяють випускнику бути конкурентоспроможними на ринку праці. Таким чином, ОП
передбачає певний рівень забезпечення розвитку соціальних навичок під час навчання. Однак варто врахувати і
деякі пропозиції роботодавців щодо розширення таких можливостей на програмі.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» натепер 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.

Співвіднесення обсягу окремих компонент ОП «Готельно-ресторанна справа» із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти регламентується розділом 14 Положення про організацію освітнього процесу ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf),
де встановлено загальні вимоги щодо цього процесу. Аналіз навчального плану ОП
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Navchalni_plan/2019/Povnij/2019_GRS_Denn
a.PDF) засвідчив, що загальний обсяг навчальних дисциплін, які заплановані до вивчення, становить 60 кредитів на
рік із рівномірним розподілом за семестрами. При цьому протягом семестру здобувачі засвоюють не більше 8
освітніх компонент, включно із курсовими роботами та практикою. Частка аудиторних годин, відведених за
освітньою компонентою становить не більше 1/2 від загальної кількості годин (але і не менше 1/3). А аудиторне
тижневе навантаження студента в межах коливається у межах 18-26 год. Аналіз розкладу занять
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/2017-
2018_RozkladZaniat/TKF/2/Osnovnii/02__1_kurs_GRS__povnii.pdf) показує, що навчальний день здобувача
включає не більше 6 академічних годин аудиторної роботи. На ОП існує практика опитування здобувачів на
предмет оптимальності навантаження, результати якого оприлюднено на сайті кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_Rezultati_optimalnosti_navantazhe
nnja_studentiv.pdf). Під час онлайн-зустрічі здобувачі і представники студентського самоврядування одностайно
висловилися щодо достатнього рівня навантаження та розподілу часу між аудиторною і самостійною роботою.
Проте деякі здобувачі висловили бажання навчатися за індивідуальним графіком.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.
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Підготовка здобувачів вищої освіти ОП за дуальною формою освіти в ЛТЕУ не здійснюється. Однак, в ЗВО прийнято
Положення про впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_DualOsvita.pdf), згідно
якого здобувачі мають можливість навчатися за дуальною формою, яка передбачає поєднання теоретичного
навчання в університеті за встановленим розкладом із практичною підготовкою на підприємстві. При проведенні
онлайн-зустрічей зі здобувачами та роботодавцями отримано підтвердження, що на ОП впроваджуються окремі
елементи дуальної освіти шляхом проведення деяких практичних занять у сфері готельно-ресторанного
господарства. Під час таких занять здобувачі мають можливість набути практичних навичок фахової діяльності.
Також студентам надано право навчатися за індивідуальним графіком
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf), поєднуючи
навчання із професійною діяльністю. Але для викладання освітніх компонент не запрошуються практики зі сфери
готельно-ресторанної справи на постійній основі. Проведені онлайн-зустрічі зі стейкхолдерами-роботодавцями
показали їх певну зацікавленість у впровадженні дуальної форми освіти на ОП «Готельно-ресторанна справа».

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Відповідність вимогам законодавства щодо навчального навантаження для бакалаврського рівня вищої освіти. Чітка
структурованість ОП за обсягом та змістом, що у підсумку дозволяє досягти визначених цілей та програмних
результатів навчання. Достатньо різноманітний перелік вибіркових дисциплін, що доповнюють загальні та фахові
компетентності, а також дозволяють здобувачу обрати власну траєкторію навчання. Сприятливі умови для
практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Наявність практики опитування роботодавців, студентів та
випускників щодо якості проектування структури та змісту ОП.

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

Недосконалість структурно-логічної схеми вивчення освітніх компонент. Наявність певної диспропорції у
забезпеченні компетентностей та ПРН навчальними дисциплінами ОП. Доцільно у структурно-логічній схемі
показати чіткий взаємозв’язок між освітніми компонентами за допомогою графу. Рекомендовано надати
можливість здобувачам вищої освіти обирати освітні компоненти із інших освітніх програм університету. Варто
врахувати деякі пропозиції стейкхолдерів щодо розширення можливостей формування соціальних навичок на
програмі.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 та 2.8.
До того ж, враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 2.2 та 2.4 і готовність ЗВО до удосконалення, голістичний
підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 з недоліками, що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання затверджені Вченою радою ЛТЕУ 26.12.2019 р. і оприлюднені на сайті ЗВО
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/LAC_Documents/Pravyla_Pryyomu/2019/2019_V1_Pra
vilaPrijomu.pdf). Правила прийому на навчання за освітньою програмою є достатньо чіткими та зрозумілими. Для
здобуття вищої освіти приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, - для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра. Дискримінаційних
положень правила прийому не містять.

Сторінка 9



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

При прийомі на навчання на конкурсній основі абітурієнт має надати документ із результатами зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО). Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання
якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) наведено у Додатку 4 правил прийому, який також розміщено на
сайті ЗВО
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/LAC_Documents/Pravyla_Pryyomu/2018/2018_Dodato
k_4.pdf). Для абітурієнтів на базі повної середньої освіти перелік предметів є таким: українська мова та література;
історія України; географія або іноземна мова. Вага кожного з предметів сертифікату ЗНО складає 0,3, а атестату про
повну загальну освіту, відповідно, 0,1. Предмети ЗНО, що зазначенні ЛТЕУ, відповідають особливостям
бакалаврської освітньої програми «Готельно-ресторанна справа», а саме рівневі вхідних компетентностей. Для
абітурієнтів, які вступають до ЛТЕУ на базі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра) передбачено
фахове вступне випробування, програма якого складається фаховою екзаменаційною комісією за погодженням з
гарантом програми і щорічно переглядається. Вона також знаходиться у відкритому доступі на сайті ЗВО у розділі
для абітурієнтів (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/Prog_vstup_vuprob/2019/1-
SNT/241_STN.pdf). Після зарахування на навчання, здобувачам визнається та перезараховується відповідна
кількість кредитів ЄКТС, отриманих за попереднім рівнем освіти ((Положення про порядок визнання та
перезарахування кредитів ЄКТС при вступі на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра)) -
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/LAC_Documents/Polozhennya/Polozhennja_pro_pereza
rakh.pdf). В цілому правила прийому на ОП «Готельно-ресторанна справа» враховують її особливості та загалом
відповідають підкритерію 3.2.

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.

Правила визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО відображені у Положенні про порядок
перезарахування результатів навчання у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Pererazarah.pdf).
Перезарахування вивчених навчальних дисциплін та ліквідація академічної різниці здійснюється відповідно до
Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_AkadRizn.pdf). Академічна
мобільність відповідно регулюється Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти в ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_AkademMobil.PDF).
Визнання кредитів та результатів навчання для цілей мобільності здійснюється на підставі: каталогів курсів;
договору про навчання; договору про практику/стажування; академічної довідки; сертифікату про
практику/стажування. Практика визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО використовувалася у
випадку вступу до ЛТЕУ студентів на основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та
результатів вступних випробувань. Усі положення знаходяться у відкритому доступі на сайті ЗВО.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих здобувачами у неформальній освіті, у Львівському
торговельно-економічному університеті наразі знаходяться на стадії розробки. Зокрема, під час фінальної зустрічі з
експертами ректор університету повідомив про те, що відповідне Положення про зарахування результатів
неформальної освіти вже знаходиться в розробці і невдовзі з’явиться на сайті ЗВО. Це засвідчує готовність ЛТЕУ до
постійного удосконалення (excellence) та оперативну реакцію керівництва ЗВО на рекомендації відділу акредитації
Національного агентства і експертної групи. Де-факто наразі вже можна говорити про часткове визнання
університетом результатів неформальної освіти, про що стало відомо від різних фокус-груп. Зокрема, під час зустрічі
з адміністративним персоналом експертній групі було продемонстровано індивідуальні навчальні плани здобувачів
вищої освіти, в яких були окремо відзначені та зараховані результати навчання, отримані у неформальній освіті.
Також цю інформацію підтверджують студенти. Тому фактично такі процедури потребують лише остаточної
систематизації та формалізації у ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Запроваджені чіткі і зрозумілі правила для вступу на навчання. Правила прийому на навчання враховують
особливості ОП. Забезпечено публічний доступ до документів ЗВО, що регулюють визнання результатів навчання,
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отриманих у інших ЗВО.

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

Відсутність чітких нормативних документів для визнання результатів навчання, які отримані за фахом у
неформальній освіті. Рекомендовано створити чіткі процедури, які гарантуватимуть можливість врахування на ОП
наданих послуг здобувачам вищої освіти у системі неформального навчання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень відповідності характеристикам за підкритеріями 3.1, 3.2 та 3.3. Враховуючи рух ЗВО у
напрямі формалізації процедур та де-факто існуючі окремі випадки визнання результатів неформальної освіти,
голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

При реалізації ОП освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні аудиторні заняття (лекційні,
семінарські, практичні та лабораторні), самостійна робота, практична підготовка, консультації та контрольні заходи
навчання. За результатами аналізу відомостей про самооцінювання освітньої програми, зокрема таблиці 3
«Матриця відповідності», та онлайн-зустрічей визначено, що форми та методи навчання і викладання повністю
сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання. Матеріально-технічна база, яка
була продемонстрована в панорамному відео, дозволяє застосовувати інноваційні інтерактивні методи навчання.
Зокрема, в навчальній аудиторії «Організація готельної справи» здобувачі мають можливість відпрацьовувати
прийоми реєстрації гостей за стійкою реєстрації, в навчальній аудиторії «Готельний номер» – прийоми прибирання
та контролю за оснащенням номеру; в навчальних аудиторії «Організація ресторанного обслуговування» та
«Банкетна зала» – процес обслуговування гостей ресторанних підприємств. Наявне програмне забезпечення
«Парус-Готель» та «Парус-Ресторан» сприяють набуттю навичок використання спеціалізованих програм у
професійній діяльності. Зворотній зв’язок із здобувачами забезпечується шляхом проведення періодичного
моніторингу ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та
студентоцентрованого підходу, результати якого оприлюднюються у відкритому доступі
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_RezPrincip.pdf). Під час онлайн-
зустрічі зі здобувачами встановлено, що відповідність методів навчання і викладання вимогам
студентоцентрованого підходу забезпечується шляхом вільного вибору тем курсових робіт, індивідуальних завдань,
баз практики, вибіркових дисциплін тощо. Так само було підтверджено дотримання принципів свободи слова та
творчості у навчальному процесі. Науково-педагогічні працівники під час онлайн-зустрічі зазначили, що немає
жодних обмежень щодо вибору методів викладання. Має місце інноваційність навчання, яка базується на
забезпеченні якості проведення практичних занять у сучасних спеціалізованих навчальних лабораторіях, де
використовується відповідне обладнання і ліцензійне програмне забезпечення. Між тим доцільно більше
використовувати активні методи навчання, зокрема методи бізнес-симуляції. Загалом форми і методи навчання на
ОП в цілому відповідають принципам студентоцентрованої освіти і академічної свободи та не обмежують прав
здобувачів щодо творчого розвитку в університеті.

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

Під час онлайн-зустрічей зі здобувачами вищої освіти та з представниками студентського самоврядування було
встановлено, що усі учасники освітнього процесу у доступній і зрозумілій формі за різними інформаційними
каналами на безоплатній основі мають змогу отримати інформацію про цілі, зміст, освітні компоненти та програмні
результати навчання на даній ОП (освітня програма розміщена у вільному доступі на сайті ЛТЕУ та на сторінці
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кафедри туризму та готельно-ресторанної справи). Розклад занять знаходиться у вільному доступі на сайті
факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування https://fakultet.site/studentam/rozklady/). Студенти
підтвердили, що, отримавши доступ до веб-центру ЛТЕУ (дистанційне навчання на основі платформи Moodlе),
можуть самостійно ознайомитися зі змістом робочої програми освітньої компоненти та відповідним навчально-
методичним комплексом, а також самостійно опрацювати лекційний матеріал, виконати завдання, пройти
тестування. Це свідчить про ефективне застосування такої системи в освітньому процесі. У вільному доступі на
інтернет-сторінці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи оприлюднено проєкти силабусів освітніх
компонент, які забезпечують програмні результати навчання за ОП
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/silabusi/?L=112). Аналіз
змісту проектів силабусів дозволяє стверджувати, що здобувачі мають можливість самостійно ознайомитися із
цілями, програмними результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання. Так само це забезпечує
ознайомлення із робочими програмами навчальних дисциплін. Під час онлайн-зустрічей було з’ясовано, що
здобувачі вищої освіти за ОП володіють інформацією про систему і критерії оцінювання знань.

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

З метою забезпечення поєднання навчання і досліджень під час реалізації даної ОП використовуються такі
елементи: підготовка та публікація студентами тез доповідей у збірниках, які видаються за результатами
проведення наукових заходів; участь у конференціях; підготовка наукових доповідей відповідно до програми роботи
наукового студентського гуртка «HORECA-ЛТЕУ» при кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи. Здобувачі
підтвердили, що самостійно та спільно з викладачами готували і опублікували тези та наукові статті. А у фокус-
групах були ті, що входять до складу студентського наукового товариства, спільно із викладачами кафедри
долучаються до організації проведення Міжнародної науково-практичної конференції кафедри. Звіти про наукову
діяльність студентів за ОП оприлюднено на інтернет-сторінці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/naukova-dijalnist/?
L=112). При цьому відсутні випадки перемог здобувачів ОП у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

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

На ОП «Готельно-ресторанна справа» у 2016 р. було здійснено перший набір здобувачів вищої освіти. Протягом
2016-¬2019 років у ОП були внесені зміни, що стосуються освітніх компонент. Ці зміни частково були повʼязані з
пропозиціями роботодавців, як свідчать їх рецензії (http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-
gotelno-restorannoji-spravi/recenziji/?L=112), а також ініційовані гарантом ОП. Під час онлайн-зустрічі з НПП, які
забезпечують підготовку здобувачів за ОП, зʼясовано, що вони мають можливість оновлювати зміст освітніх
компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик через підвищення кваліфікації, стажування у
вітчизняних ЗВО чи за кордоном, участь у міжнародних науково-практичних конференціях тощо. При цьому було
зазначено, що такі зміни обговорюються на засіданнях кафедри при затвердженні робочих програм навчальних
дисциплін. Багато прикладів впровадження сучасник практик галузі у освітній процес мають такі викладачі як
Гірняк Л.І, Мельник І.М., Полотай Б.Я та ін. Крім того, більшість НПП має власні наукові публікації за профілем
дисциплін, які викладаються на ОП. Однак у списку рекомендованих джерел силабусів та робочих програмах
навчальних дисциплін недостатньо відображаються останні дослідження у галузі готельно-ресторанної справи.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЛТЕУ передбачена Стратегією інтернаціоналізації Львівського торговельно-
економічного університету
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Viddil_Mizhnar_Zvjazkiv/Docs/2017_Strategia.pdf).
В ОП «Готельно-ресторанна справа» зазначено перелік закордонних ЗВО, з якими укладено угоди про семестровий
академічний обмін
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2018/Gotelno_restoranna_spra
va.pdf). Проте процес інтернаціоналізації на рівні структурного підрозділу, який реалізує ОП, є недостатнім. Варто
констатувати поодинокі факти стажування викладачів у закордонних університетах (проф. Мізюк Б.М. та проф.
Барна М.Ю.), а також відсутність міжнародної академічної мобільності серед студентів програми. Зокрема, під час
онлайн-зустрічей було з’ясовано, що протягом останніх років участі у міжнародних обмінах студенти і НПП не
брали. Хоча у програмі обміну із Лодцьким університетом (Польща) у різні роки взяли участь 5 студентів напряму
підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа». Але жоден здобувач, який навчається на чинній освітній
програмі, не виявив такого бажання. Натомість, сильною стороною інтернаціоналізації програми є проходження
багатьма студентами практик у готельно-ресторанних підприємствах Польщі, Болгарії, Туреччини, Німеччини тощо.
Окремі НПП, які викладають дисципліни на ОП, мають міжнародні публікації, що індексуються у Scopus та Web of
Science. Член групи забезпечення проф. Лупак Р.Л. є переможцем ІІ Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку
регіональної економіки та транскордонного співробітництва (2018 р.). Частково результати міжнародної діяльності
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використовуються у навчальному процесі. Також є певний план активізації міжнародної діяльності на ОП. Часково
він уже реалізується через укладання нових міжнародних договорів, долучення до міжнаціональних досліджень,
підготовки до викладання деяких дисциплін англійською мовою і т. ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання на ОП «Готельно-ресторанна справа» відповідають принципам академічної свободи та
студентоцентрованого навчання. Здійснюється належне інформування усіх учасників освітнього процесу про форми
і критерії оцінювання досягнення ПРН. Функціонують студентські наукові гуртки. Реалізується інноваційний зміст
навчання. Здобувачі вищої освіти долучаються до виконання науково-дослідних робіт кафедри, а також беруть
участь у організації та проведенні конференцій різного рівня. Забезпечується впровадження сучасник практик
галузі у освітній процес. Більшість НПП мають наукові публікації за профілем дисциплін, що викладають.
Забезпечується проходження багатьма студентами виробничих практик за кордоном.

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

Відсутні випадки результативноої участі здобувачів ОП у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. У
більшості академічного персоналу відсутні публікації у міжнародних рецензованих виданнях. Учасники освітнього
процесу не беруть участі у програмах академічної мобільності. У списку рекомендованих джерел силабусів та
робочих програмах навчальних дисциплін недостатньо відображаються останні дослідження у галузі готельно-
ресторанної справи. Доцільно більше використовувати у освітньому процесі активні методи навчання, зокрема
метод бізнес-симуляції. Варто створити більш сприятливі умови для результативної участі здобувачів вищої освіти у
наукових конкурсах. Рекомендовано ефективніше стимулювати участь студентів та НПП у програмах міжнародної
мобільності, міжнаціональних дослідженнях та проєктах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3 та 4.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 4.5 і готовність ЗВО до удосконалення, голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 4 з недоліками, що не є суттєвими.

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 контрольних заходів та критерії оцінювання в ЛТЕУ узагальнені у Положенні про організацію освітнього
процесу та Положенні про порядок оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OcinZnanUmin.PDF).
Контрольні заходи та критерії оцінювання для освітніх компонент наведені в робочих програмах навчальних
дисциплін та є цілком зрозумілими здобувачам, про що вони повідомили на онлайн-зустрічі. Варто зазначити, що в
проєктах силабусів, які оприлюднено на сайті ЛТЕУ, інформація про систему оцінювання наведена більш
деталізовано. Також, під час онлайн-зустрічі зі здобувачами і представниками студентського самоврядування
з’ясовано, що здобувачі освіти вчасно отримують інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання за навчальними дисциплінами (інформація надається викладачами на перших заняттях). На думку
експертної групи, заходи з оцінювання результатів навчання є валідними. Проводиться електронне тестування та
рубіжний контроль через систему Moodle, що забезпечує його обʼєктивність. Практика проведення опитування
здобувачів вищої освіти на ОП дозволяє визначити рівень обʼєктивності оцінювання та розробити заходи щодо
удосконалення системи оцінювання
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_Rezultati_objektivnosti_ocinjuvann
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ja.pdf). В ЛТЕУ розроблена достатня кількість документів, якими регулюється процедура проведення контрольних
заходів. Усі вони є у відкритому доступі на сайті ЗВО.

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти на момент підготовки Відомостей про самооцінювання не був затверджений. Формою атестації здобувачів
вищої освіти за ОП «Готельно-ресторанна справа» визначено комплексний кваліфікаційний екзамен з дисциплін,
які забезпечують оволодіння усіма програмними результатами навчання. Екзамен приймається комісією, робота
якої регламентується спеціальним Положенням
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Ekzam_Komisii.pdf).
Головою екзаменаційної комісії нині є представник роботодавців, а саме Івашків Б.І., заступник Голови Правління
ТОВ «Туристична фірма «Львів-Супутник» із громадського харчування. Строк та тривалість проведення атестації
випускників визначається графіком освітнього процесу
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/2017-
2018_GrafikiNavchProces/navch.grafik.pdf). Програма комплексного кваліфікаційного екзамену дозволяє перевірити
знання здобувачів вищої освіти, їх готовність до практичної діяльності за фахом. Екзамен з фахових дисциплін
передбачає комп’ютерне тестування та виконання комплексного ситуаційного завдання.

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.

Ознайомлення з нормативною базою ЛТЕУ, інтервʼювання здобувачів вищої освіти та викладачів свідчить про
розуміння та прозорість процесу проведення контрольних заходів
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/2017-
2018_GrafikiNavchProces/navch.grafik.pdf). Здобувачі зазначають, що до їх відома доводиться інформація щодо
критеріїв та порядку оцінювання, можливості захисту прав у разі виникнення конфліктних ситуацій та
врегулювання конфлікту інтересів
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Silabus/2020_Organizacija_gotelnogo_gospoda
rstva_Silabus.pdf). Правила проведення контрольних заходів, на їх думку, є чіткими і зрозумілими. Вони мають
можливість ліквідувати академічну заборгованість шляхом повторного проходження контрольних заходів та
ознайомлені із процедурою оскарження результатів. Застосування процедур апеляції результатів контрольних
заходів студентами даної ОП не встановлено.

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.

Норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти
ЛТЕУ закріплені Положенням про дотримання принципів академічної доброчесності
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobroche
snist.pdf), Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально- і науково-
методичних роботах науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/PologenniaPlagiat.pdf).
Академічна доброчесність популяризується в ЛТЕУ через постійну роз’яснювальну роботу серед здобувачів із
залученням членів Комісії з питань академічної доброчесності та етики, яку очолює перший проректор
(http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/vitjagi-z-protokoliv-zasidan-komisiji-z-akademichnoji-dobrochesnosti-ta-
etiki/?L=768). Однією із форм імплементації цієї політики є перевірка робіт на плагіат за допомогою системи
виявлення текстових збігів/запозичень Unicheck. Експертній групі було продемонстровано практичну реалізацію
таких технологічних рішень через повторну вибіркову перевірку курсових робіт
(https://drive.google.com/file/d/1ygWGOYKJObT_GstJnQ3rLyKPf5wnQkCv/view). Мають місце певні дії керівництва
ЛТЕУ щодо унеможливлевання списування, фабрикації та фальсифікації як з боку студентів, такі і НПП. Під час
онлайн-зустрічі здобувачі освіти продемонстрували розуміння принципів академічної доброчесності та підтвердили,
що викладачі, зокрема куратор, проводять з ними інформаційну роботу щодо цього питання і пояснюють процедуру
перевірки на академічний плагіат, наголошують про неприпустимість списування та невідворотність покарання, за
умови його виявлення (повторна здача, зміна завдання тощо). При опитуванні НПП встановлено, що вони повною
мірою ознайомлені з принципами академічної доброчесності. Також вони задекларували, що неухильно їх
дотримуються. У ЛТЕУ проводиться опитування здобувачів та НПП щодо обізнаності, рівня популяризації та
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реагування на прояви академічної недоброчесності, результати якого оприлюднюються на сайті ЗВО. Під час
онлайн-зустрічі з керівництвом та менеджментом ЛТЕУ, перший проректор проф. Барна М.Ю. прокоментувала
численні заходи, які мають застосовуватися у випадку порушення академічної доброчесності. Між тим офіційних
фактів покарань академічного персоналу чи здобувачів вищої освіти за академічний плагіат, фабрикацію чи
фальсифікацію даних, списування або хабарництво експертній комісії не було надано. На зустрічі із академічним
персоналом було повідомлено лише про один випадок акдемічного плагіату, після чого студент сам відмовився від
захисту роботи. Утім таку інформацію експертна комісія не може вважати достатньо переконливою та такою, що
формує цілісне уявлення про культуру якості у цьому контексті.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Проведення контрольних заходів, критерії оцінювання та механізм оскарження результатів навчання належним
чином регламентовано положеннями та процедурами, які наявні у відкритому доступі на сайті ЗВО. Здобувачі освіти
вчасно отримують інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання за навчальними
дисциплінами. На момент подання Відомостей про самоцінювання форма атестації здобувачів вищої освіти за ОП
«Готельно-ресторанна справа» не мала суперечностей. Політика академічної доброчесності в ЛТЕУ популяризується
та регламентується низкою внутрішніх документів, а також забезпечується певними технологічними рішеннями.

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

Недостатність фіксації точної інформації, яка дозволяє сформувати цілісне уявлення про культуру якості у контексті
дотримання вимог щодо академічної доброчесності. Рекомендовано підвищити ефективність системи моніторингу
щодо виявлення випадків порушення принципів академічної доброчесності серед академічного персоналу та
студентів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1, 5.2 та 5.3. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 5.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Викладачі, які задіяні на ОП «Готельно-ресторанна справа» у цілому мають належну академічну кваліфікацію у
контексті викладання певних дисциплін та забезпечення досягнення ПРН. Однак аналіз показав, що не усі
викладачі мають кваліфікацію відповідно до спеціальності згідно із дипломом про вищу освіту чи науковий ступінь.
Тому деякі НПП змогли це підтвердити лише через наявність не менше як семи професійних активностей за
напрямом викладання дисциплін згідно із чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (2015
р.). Академічна кваліфікація більшості викладачів програми дозволяє забезпечити досягнення визначених цілей та
ПРН і у контексті тематики наукових досліджень та публікацій НПП, а також проходження ними відповідного
фахового підвищення кваліфікації. Варто також звернути увагу на те, що доволі багато НПП не мають такої
відповідності саме за науковим ступенем. А, враховуючи чинну Таблицю відповідності спеціальності 241 «Готельно-
ресторанна справа» (https://www.krok.edu.ua/download/aspirantura/2016-08/tablitsya-vidpovidnosti-pereliku.pdf), це
мають бути наукові спеціальності 05.18.16 «Технологія харчової продукції» та 08.00.04 «Економіка та управління
підприємствами». Позитивною характеристикою ОП є наявність певної частки викладачів із належною
професійною кваліфікацією. Однак серед них мало фахівців із досвідом роботи саме у сфері готельного чи
ресторанного бізнесу. Тому досягнення визначених відповідною ОП цілей та ПРН переважно забезпечують НПП
лише із належною академічною кваліфікацією.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

У ЗВО існує чітка процедура проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад академічного
персоналу. Вона формується у відповідності до Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад НПП ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Konkurs_Posad_N.p
df). Між тим Положення має часткові неузгодженості. Так за формою додатку А цього Положення завідувач
кафедри має надати рекомендацію щодо кандидатури на заміщення вакантної посади ще до оголошення конкурсу.
Натомість, за процедурою таку ж рекомендацію має надати кафедра уже після оголошення конкурсу. Форма Додатку
Б фактично передбачає участь у конкурсі лише працівників ЛТЕУ. За Положенням рішення про допуск до участі у
конкурсі має приймати конкурсна комісія. Тоді як форма заяви про участь у конкурсі передбачає надання згоди на
це і з боку завідувача кафедри, декана факультету та керівника відділу кадрів. Експертній комісії була надана копія
оголошення у газеті «Високий замок» № 57 (5606) від 23.05.2017 р, а також оголошення про конкурс від 21.05.2019
р. із сайту ЛТЕУ (blob:https://office.naqa.gov.ua/be20bc73-d640-4304-b5fb-fcdad45407eb). Однак за усіма вакансіями
відсутні вимоги до НПП щодо досвіду практичної діяльності у відповідній професійній сфері. За результатами
опитування, останнє є бажаною умовою для багатьох студентів на цій ОП. Крім того, у Відомостях про
самооцінювання ЗВО зазначено про недостатню об’єктивність існуючих процесів оцінювання рівня кваліфікації
претендентів на вакантні посади. Процедури конкурсного добору НПП у цілому дозволяють забезпечити
необхідний рівень професіоналізму претендентів, але і мають достатньо резервів для удосконалення.

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

У ЛТЕУ використовується декілька напрямів залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
Це, зокрема: 1) залучення їх представників до складу робочої групи з якості (заступниця генерального директора
ПрАТ ТГК «Дністер», засновниця та керуюча партнерка закладів єврейської кухні); 2) рецензування
представниками роботодавців освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»; 3) співпраця щодо забезпечення
умов для проходження виробничих практик; 4) спільна участь викладачів ОП та фахівців із бізнесу у круглих столах
та семінарах; 5) спільна присутність представників роботодавців і студентів на днях кар’єри, різних професійних
заходах та виставках (HoReCa, виставка готельно-ресторанного бізнесу, конкурс «Дні української кухні»; 6)
проведення на ОП «Готельно-ресторанна справа» тематичних лекцій, майстер-класів та інших зустрічей із
практиками (готельєрами, рестораторами та ін.). Усе це було підтверджено на зустрічі експертної групи із керуючою
партнеркою закладів єврейської кухні, представниками ресторанів «MonChef» та «Єрусалим», а також готелів LH
Hotel&SPA, ПрАТ ТГК «Дністер» та апартготелю «Контрабас». Крім того, для підтвердження комісії були надані
протоколи засідань робочої групи з розробки ОП та договори на проходження виробничих практик. У цілому
залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу у ЛТЕУ має системний та різноплановий
характер.

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

Участі у реалізації освітнього процесу на ОП «Готельно-ресторанна справа» фахівців-практиків, експертів у галузі та
представників-роботодавців на постійній основі та на умовах трудових відносин не виявлено. ЗВО їх періодично
запрошує для певних тематичних зустрічей та майстер-класів. Крім того, у межах навчальної практики
забезпечується проведення екскурсій для студентів безпосередньо на підприємства. Також періодично
організовуються виїзні заняття. Усе це засвідчила зустріч зі здобувачами вищої освіти. Між тим опитування
студентів вказало на їх бажання щодо більшого залучення професіоналів-практиків до аудиторних занять.
Доречність цього підтверджує і наявність незначної кількості НПП із певним професійним досвідом роботи у сфері
готельно-ресторанного господарства. Деякі представники роботодавців позитивно б сприйняли потенційну
пропозицію від ЛТЕУ щодо працевлаштування за сумісництвом. Крім того, на зустрічі із роботодавцями була
схвально сприйнята пропозиція експертної комісії щодо можливості укладання охочими студентами комерційних
угод на практичну підготовку (із забезпеченням їм мотивованого наставництва з боку підприємства під час
проходження виробничих практик). На зустрічі також обговорювалася пропозиції експертів щодо стажування у
роботодавців деяких викладачів ОП «Готельно-ресторанна справа». Таким чином, залучення до аудиторних занять
професіоналів-практиків на регулярній основі є одним зі шляхів покращення якості ОП.

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

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Docs/POLOZHENNJA__stazhuvannja.p
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df) є основним документом, що регулює процес професійного розвитку викладачів. Згідно з Положенням між ЛТЕУ
та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох
працівників. Також чітко зафіксовано обов’язкову інформацію, яку має містити документ про підвищення
кваліфікації. Крім того, регламентовано процедуру визнання ЛТЕУ результатів підвищення кваліфікації НПП на
стороні. Аналіз засвідчив, що всі НПП ОП «Готельно-ресторанна справа» здійснили цей процес протягом останніх 5
років. При цьому він відбувався у різних формах (удосконалення як фахових компетентностей, так і педагогічної
майстерності), у різних організаціях та установах (ЗВО, НДІ, підприємства та ін.) та у різних країнах (Україна,
Польща, Канада та ін.). Таким чином, забезпечення професійного розвитку НПП переважно орієнтоване на
співпрацю ЛТЕУ із іншими організаціями, а інколи і на повну індивідуальну організацію таких процесів з боку
викладачів. До того ж часу варто звернути увагу на недостатній рівень функціонування власних програм
підвищення педагогічної майстерності та професійного розвитку викладачів у межах ЛТЕУ (Школа педагогічної
майстерності, Психолого-педагогічний семінар тощо). Однак, під час інтерв’ювання, викладачі у цілому засвідчили
задоволеність існуючою системою планування та підтримки професійного розвитку у ЗВО, а також підтвердили її
ефективність для підвищення якості викладання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В університеті діє Положення про матеріальне та моральне заохочення працівників ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_PologMaterZaohoch.PDF). У
розділі 3 описано процедури матеріального, а у розділі 4 – морального заохочення працівників університету. Згідно
п. 3.7 Положення однією із причин преміювання може бути досягнення високих успіхів у якісному забезпеченні
освітнього процесу. Найвищий рейтинг НПП у загальноуніверситетському рейтингу за підсумками навчального
року є підставою для преміювання у розмірі 0,5 мінімальної заробітної платні (п. 3.7.13). В університеті щорічно
відбувається процес такого рейтингування науково-педагогічних працівників
(http://www.lute.lviv.ua/osvita/monitoring-jakosti-osviti/reitingi-npp/?L=972). Це показує те, що заклад вищої освіти
стимулює розвиток викладацької майстерності. Проте аналіз засвідчив, що рейтинги викладачів значною мірою
залежать і від участі у організаційній чи адміністративній роботі (п. 3.10 Додатку А), а також від відсотку навчально-
методичного забезпечення дисциплін (формула 8 Додатку А)
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Anketuvania/2019_ReitingViklad.pdf). У цьому
контексті існуюча процедура рейтингування співробітників не може вважатися досконалою саме за ефективністю
педагогічної діяльності. Зокрема, це зумовлено останніми рекомендаціями МОН України (лист № 1/9-434 від
09.07.2018 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-
metodichnogo-zabezpechennya), а також розмежуванням адміністративного і академічного управління у
внутрішньому Положенні про освітні програми у ЛТЕУ (п. 6.4).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Відповідність академічної кваліфікації усіх НПП щодо фаховості викладання навчальних дисциплін ОП «Готельно-
ресторанна справа». Наявність серед академічного персоналу ОП фахівців, які мають досвід практичної роботи, а
відповідно і професійну кваліфікацію за напрямом викладання окремих компонент. Існування деталізованих
процедур проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП. Співпраця із численними
роботодавцями у контексті організації та реалізації освітнього процесу. Сприяння професійному розвитку
викладачів у співпраці ЗВО із іншими організаціями у різних формах та у різних країнах. Стимулювання розвитку
викладацької майстерності шляхом рейтингового оцінювання НПП із урахуванням анонімного анкетування
студентів та інших стейкхолдерів.

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

Запропоновано удосконалити процедуру рейтингового стимулювання педагогічної майстерності, зосередившись на
досягненнях саме у освітній сфері (не беручи до уваги можливу організаційну чи адміністративну діяльність, а також
врахувавши останні рекомендації щодо навчально-методичного забезпечення дисциплін МОН України). Під час
оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП доцільно визначати додаткові вимоги до кандидатів
щодо досвіду практичної діяльності при викладанні деяких дисциплін ОП «Готельно-ресторанна справа».
Рекомендовано заохочувати академічний персонал ОП до додаткової зайнятості у сфері готельно-ресторанного
бізнесу на умовах сумісництва або укладання цивільно-правових договорів. Варто залучати представників
роботодавців для проведення окремих аудиторних занять на умовах трудових та інших відносин.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1, 6.3, 6.5 та 6.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 6.2 та 6.4 і готовність ЗВО до удосконалення, голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Оцінювання достатності ресурсного забезпечення ОП «Готельно-ресторанна справа» здійснювалося під час окремої
зустрічі за допомогою технічно-інформаційних засобів, а саме за допомогою перегляду відеозаписів
(https://drive.google.com/file/d/1AxGLfNqquvC9M6PKDrhtVgUUaDJYvFT3/view). Таким чином, експертна група мала
можливість повноцінно ознайомитися із матеріально-технічною інфраструктурою (навчальний корпус, аудиторний
фонд, лабораторії, гуртожитки, бібліотека, їдальня тощо). Гуртожитки знаходяться у належному стані та
задовольняють житлові потреби студентів. На території університету та гуртожитків забезпечується постійний
безкоштовний доступ до мережі Інтернет як за допомогою дротового, так і бездротового з’єднання. Цю інформацію
підтвердили студенти та працівники ЗВО під час інтерв’ю. Комп’ютерні класи забезпечені необхідним ліцензійним
програмним забезпеченням, оснащені інтерактивними дошками та проекторами. Усі лекційні аудиторії забезпечені
мультимедійним обладнанням. На сайті ЛТЕУ функціонує освітня платформа Moodle, яка допомагає студентам
дистанційно виконувати необхідні завдання та вивчати матеріали лекцій, практик тощо. Особливо актуальною ця
платформа є під час карантину, як один із сучасних та передових засобів дистанційного навчання. Експерти мали
змогу побачити аудиторії для дипломного проектування, методичного забезпечення, вивчення іноземних мов та
окремий клас для аудіювання, який додатково оснащений комп’ютерами в комплекті з аудіоапаратурою. Також у
навчальному корпусі є велика аудиторія для проведення майстер-класів. Її регулярно використовують для занять
або під час прийому гостей університету. Усі лабораторії (мікробіології, санітарії та харчової хімії, технології хліба,
проєктування) відповідають загальним вимогам, оснащені необхідним для навчання обладнанням. При цьому деякі
з них мають по декілька приміщень. Окремої уваги заслуговують спеціалізовані навчальні аудиторії «Готельний
номер», «Барна справа», «Ресторанне господарство», «Банкетна зала», адже вони достатньо гарно оснащені і
дозволяють здобувачам набувати практичних навичок через достовірне відтворення елементів інфраструктури
готельно-ресторанних господарств. Варто зауважити, що у навчальному корпусі існує їдальня, яка також
використовується під час практик здобувачів, зокрема у холодному та гарячому цехах. У бібліотеці є необхідна
інформація та матеріали, багато з яких наявні в електронному варіанті. Навчально-методичне забезпечення ОП є
достатнім. Університет також має сучасну спортивну залу, яка є безкоштовною для студентів під час занять. За
інформацією від представників студентського самоврядування спортивна зала є і на території гуртожитку. Також
відбулося спілкування експертної групи із головним бухгалтером-керівником планового відділу щодо стану та
можливостей забезпеченості ОП фінансовими ресурсами. У цілому освітній процес у ЛТЕУ забезпечується
належним чином, що загалом сприяє якісному функціонуванню ОП та містить елементи зразковості.

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.

Користування усією інфраструктурою університету здійснюється на безоплатній основі. За результатами
інтерв’ювання було встановлено, що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів,
необхідних для навчання і викладання в межах освітньої програми, також є вільним і безкоштовним. Зокрема, для
реалізації освіти за даною програмою у студентів завжди є доступ до електронних ресурсів, який може
забезпечуватись через комп’ютерні класи, бібліотеки або просто через підключення до мережі Інтернет з власного
комп’ютеру.

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.

Безпеку освітнього середовища в університеті забезпечує відповідний персонал. Зустрічі із представниками
студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти підтверджують їх задоволеність освітнім середовищем.
Після вступу до ЗВО усі студенти ОП «Готельно-ресторанна справа» проходять медичний огляд і отримують
санітарні книжки для забезпечення безпеки під час практики на харчових блоках. На території університету
функціонує медпункт, в якому працює лікар-терапевт та обслуговує студентів на умовах медичної декларації. За
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морально-психологічним кліматом в університеті слідкує штатний психолог. Вона ж є і освітнім омбудсменом та не
має при цьому конфлікту інтересів. І у випадку виникнення складних конфліктних ситуацій можна звернутися щодо
захисту прав саме до освітнього омбудсмена. Це свідчить про певну інноваційність за цим інституційним критерієм.
Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти, а також студентським самоврядуванням експертна група мала змогу
переконатися у тому, що в університеті в цілому склався сприятливий морально-психологічний клімат. До думки
студентів загалом дослухаються. А це дозволяє їм якісно задовольняти власні потреби та інтереси під час навчання.

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

Механізми освітньої та організаційної підтримки здобувачів вищої освіти на ОП «Готельно-ресторанна справа»
реалізують працівники кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, деканату та інших структурних підрозділів
університету. Консультативну та соціальну підтримку в університеті реалізують освітній омбудсмен, вона ж є і
штатним психологом. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти також реалізована у ЗВО і через безкоштовне
медичне обслуговування. Консультативна і інформаційна підтримка здійснюється через кураторів та викладачів.
Зокрема, куратори проводять окремі зустрічі зі здобувачами вищої освіти та інформують їх про важливі новини, а
також разом вирішують різні питання. Не останню роль у інформаційній підтримці відіграють органи студентського
самоврядування, сайт ЗВО та сучасні засоби комунікацій, які також використовуються для оперативного
інформування і підтримки зв’язку зі студентами. Загалом можна стверджувати, що ЛТЕУ належним чином
забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти,
які навчаються на ОП «Готельно-ресторанна справа».

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

Впровадження інклюзивної освіти та реалізація права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами у ЛТЕУ
знаходяться на етапі формування. Між тим ці процеси уже забезпечуються на досить високому рівні. У ЛТЕУ
створенні належні умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами. Навчальні корпуси
оснащені пандусами з відповідним ухилом, кнопками для виклику персоналу, спеціально оснащеними санітарно-
гігієнічними кімнатами, а також мобільним гусеничним підйомником. Окремої уваги заслуговує те, що навчальні
корпуси оснащені спеціальними табличками із шрифтом Брайля. Такі таблички встановлені на сходових поручнях
та біля кожної аудиторії. Об’ємна форма таких табличок також забезпечує можливість прочитати зміст надписів
людям, які не знають шрифту Брайля. На сайті університету розміщені висновки від фахових експертів щодо
доступності корпусів університету для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення
(http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/Visnovok_1.JPG, http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/Visnovok_2.JPG). ЗВО
докладає зусиль до розробки навчально-методичного забезпечення, педагогічних технологій та наявності
адаптаційних технічних засобів для осіб з особливими освітніми потребами, а також активно співпрацює з
громадськими організаціями у цій сфері.Усе це демонструє певну зразковість та інноваційність процесів
впровадження інклюзивної освіти у ЛТЕУ.

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.

Загалом університет створив чіткі, дієві та прозорі механізми для вирішення конфліктних ситуацій. Перш за все
вони регулюються Положенням про розв’язання конфліктних ситуацій у ЛТЕУ, а також Порядком врегулювання
конфліктних ситуацій в ЛТЕУ. Окремо ведеться робота щодо упередження таких випадків із працівниками та
студентами університету, зокрема це стосується посадових осіб чи діючих структурних підрозділів, які допомагають
у таких ситуаціях. Однією з них є освітній омбудсмен, який діє в університеті згідно закону «Про освіту», а також
«Порядку та умов звернення до освітнього омбудсмена». Незалежність освітнього омбудсмена проявляється у тому,
що він є особою, яка не залучена безпосередньо до освітньої діяльності. Студенти повідомили про сприятливий
освітній клімат в університеті, безпосередню підтримку з боку деканату та інших структурних підрозділів ЗВО.
Здобувачі вищої освіти також добре ознайомлені із механізмами вирішення конфліктних ситуацій в ЛТЕУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Наявність елементів зразковості та інноваційності ОП у контесті формування матеріально-технічного забезпечення
досягнення програмних результатів навчання, впровадження інклюзивної освіти та реалізації права на навчання
для осіб із особливими освітніми потребами, а також можливості отримання допомоги щодо захисту прав учасників
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навчального процесу від освітнього омбудсмена університету. Значна кількість лабораторій та спеціалізованих
навчальних аудиторій, які оснащені на достатньо високому рівні та цілком відповідають вимогам цілям та
завданням ОП «Готельно-ресторанна справа». Наявність і використання мультимедійних технологій, інтерактивних
дошок та проекторів під час навчальних процесів. Високий рівень впровадження інклюзивної освіти, як з
матеріально-технічної, так і з навчально-методичної точок зору. Сприятливий морально-психологічний клімат та
умови для навчання за ОП, що забезпечують не лише працівники деканату та кафедри, але й освітній омбудсмен та
психолог. Безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до користування інформаційними ресурсами
ЗВО. Наявність онлайн-ресурсів з навчальними матеріалами, зокрема дистанційної освітньої платформи Moodle,
безкоштовний доступ до мережі Інтернет на території університету і т. ін.

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

Доцільно постійно підвищувати поінформованість серед студентів про про політику та процедури вирішення
конфліктних ситуацій, а також про діяльність освітнього омбудсмена в університеті.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на високий рівень узгодженості ОП «Готельно-ресторанна справа» за підкритеріями 7.1, 7.5, 7.6, елементи
зразковості або новаторства за підкритеріями 7.2, 7.3, 7.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою повністю
відповідають Критерію 7, у тому числі мають інноваційний/взірцевий характер.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Політики та процедури ЗВО щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм визначені у Положенні про освітні програми ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitni_Programy.pd
f). Це, зокрема, зафіксовано у розділах: 4) Розроблення ОП; 5) Порядок затвердження, відкриття, акредитації та
закриття ОП; 6). Порядок реалізації, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Варто зазначити, що однією із
важливих процедур моніторингу ОП є опитування роботодавців та випускників. Особливістю ЛТЕУ є те, що
самообстеження та перегляд ОП здійснюється робочою групою з якості, до якої входять члени проектної групи,
представники групи забезпечення, здобувачів вищої освіти та роботодавців. Також особливість ЗВО – це
розгалуження процесу перегляду ОП на два підпроцеси: оновлення (стосується усіх компонентів ОП, крім цілей та
ПРН, і рекомендується щорічно) та модернізація (передбачає зміни цілей та ПРН). Про певну гнучкість процесу
оновлення свідчить норма п 6.8 Положення згідно з якою повторне затвердження ОП відбувається лише у разі її
значного оновлення (понад 50 % складу освітніх компонент та їх обсягу в кредитах ЄКТС). Обов’язкова
періодичність щодо перегляду ОП в Положенні не визначена (у п. 6.8 зазначено лише про можливість її щорічного
оновлення). Але така вимога існує щодо навчальних планів (не рідше одного разу за повний курс навчання за
освітньою програмою). Зміни до ОП «Готельно-ресторанна справа» були затверджені 31.05.2017 р. та 27.04.2018 р.
На цій ОП дотримуються процедур ЗВО щодо її розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду.

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.

Згідно п. 6.5.1. Положення про освітні програми ЛТЕУ (2018 р.) для проведення моніторингу ОП бажано залучення
здобувачів вищої освіти. А у п. 6.5.2. зазначено про те, що самообстеження ОП може проводитися шляхом
анкетування, опитування або інтерв’ювання (у т.ч. здобувачів вищої освіти). Фактичне дотримання цих процедур в
ЗВО було підтверджено на зустрічах із представниками студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти.
Крім того, представники студентського самоврядування беруть участь у складі робочої групи з якості ОП «Готельно-
ресторанна справа». Частково співпрацю зі студентами щодо розроблення і подальшого перегляду ОП відображено
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у результатах їх опитування за встановленою формою
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB_0p9izCJF6OdUnrVePSnpAcbY5G5voWO6Foefyd1hlqdNg/closedform).
Таке опитування стосувалося і змісту навчання, а його результати частково бралися до уваги під час удосконалення
ОП. До тож часу проведене ЛТЕУ наприкінці 2019 р. анонімне анкетування 127 студентів показало, що 62,2%
респондентів залучали до перегляду ОП, 37% - надавали свої власні пропозиції щодо удосконалення ОП, а 33,9% -
вказали, що їх пропозиції були враховані
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_Anketa_2.pdf). Вибіркове
інтерв’ювання студентів загалом ці тенденції підтвердило. Варто також звернути увагу на надання рецензії-відгуку
на ОП головою студентського самоврядування
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/Studentska_rada.PDF). Таким чином,
студенти ОП «Готельно-ресторанна справа» певною мірою залучені до процедур забезпечення її якості як партнери.
Але позиція студентів недостатньо визначається і береться до уваги в контексті ПРН та тематичного наповнення
навчальних дисциплін.

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

У ЛТЕУ здійснювалося опитування роботодавців щодо організації та якості процесу надання освітніх послуг на
програмі «Готельно-ресторанна справа»
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/ZvitRobotodavPokrashen.pdf). При цьому
роботодавці надали пропозиції щодо використання реальних кейсів на аудиторних заняттях та залучення практиків
до освітнього процесу. Крім того, відбулося анкетування стейкхолдерів щодо оцінювання цієї ОП
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/ZvitRobotodavOcinki.pdf).
Роботодавцями було зазначено про низку компетентностей, які має формувати програма. Це вміння комунікувати з
гостями та вирішувати конфлікти, навички застосування концепцій стратегічного маркетингу для прийняття
підприємницьких рішень, розширення мовних компетентностей та ін. Унаслідок стейкхолдерами було
запропоновано ввести до ОП компоненти, які більше сприятимуть формуванню соціальних навичок (soft skills) у
майбутніх фахівців. Це, зокрема: Конфліктологія, Ораторське мистецтво, Комунікаційний менеджмент, Психологія
та декілька іноземних мов. В анкетуваннях брав участь 21 стейкхолдер. До того ж представники роботодавців
залучалися під час проектування ОП, брали участь у її рецензуванні, а також входили до складу робочих груп з
якості. Вибіркове інтерв’ювання представників роботодавців ці факти підтвердило. Отже, бізнес залучений, як
партнер, до процедур забезпечення якості ОП. Однак пропозиції роботодавців потребують більш глибокої
імплементації на освітній програмі.

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

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» поки ще немає випускників. Однак є багато випускників ЛТЕУ за
напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» (перший випуск у 2012 р.). По останніх існує практика
збирання, аналізу та врахування інформації щодо їх кар’єрного шляху. При цьому, починаючи із 2017 р., такі
випускники за бажанням надають довідки про власне працевлаштування. Ця інформація систематизується та
зберігається на випусковій кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/vipuskniki/?L=694). До
того ж часу здійснювалося вивчення рівня задоволеності випускників якістю отриманих у торговельно-
економічному університеті освітніх послуг
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/2020_RivenZadov.pdf. У опитуванні
взяли участь всього лише 7 осіб. Між тим отримані результати виявили, що в університеті недостатньо уваги
приділяється проблемам працевлаштування випускників за фахом «Готельно-ресторанна справа», бо певна частина
з них не отримує достатньої підтримки у цьому напрямі. Також вони зважили на те, що активізація роботи кадрової
агенції, посилення співпраці із потенційними роботодавцями (у тому числі випускниками попередніх років) та
регулярне проведення ярмарок кар’єри є тими напрямами роботи, котрі необхідно активізувати в університеті. Цей
критичний аналіз має стати одним із орієнтирів для більш ефективної побудови процесів співпраці із майбутніми
випускниками уже за освітньою програмою «ГРС».

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

Реагування на виявлені недоліки в освітній програмі «Готельно-ресторанна справа» періодично відбувається. Так,
за рекомендаціями роботодавців, вилучено освітні компоненти «Фізика», «Технологія борошняних кондитерських
виробів», «Основи технології харчових виробництв». Натомість, було включено такі актуальні для програми
дисципліни як «Організація кейтерингового обслуговування» та «Організація роботи сомельє», а статус вибірковості
компоненти «Правознавство» замінено на обов’язковий. Поважаючи право на автономію ЗВО, усе ж таки варто
зауважити, що вилучення дисципліни «Основи технології харчових виробництв» певним чином може негативно
впливати на якість ОП. Близька до цієї компоненти наукова спеціальність 05.18.16 «Технологія харчової продукції»
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одна із небагатьох, за якою офіційно визнана пряма відповідність предметній області спеціальності 241 «Готельно-
ресторанна справа». До того ж часу рекомендації роботодавців щодо покращення підготовки у напрямі «soft skills»
реалізовано в незначній мірі. За пропозиціями академічного середовища, до ОП включено такі курси як «Ціни та
ціноутворення» і «Аналіз господарської діяльності». Підтверджена також реакція ЗВО на виявлені недоліки в
освітній діяльності із реалізації ОП. Зокрема, враховано результати анкетування роботодавців та побажання
студентів щодо збільшення обсягу часу на практичну підготовку
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/ZvitRobotodavOcinki.pdf). До того ж
задоволене прохання студентів щодо розширення можливостей проходження практики у закордонних готельно-
ресторанних комплексах.

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

Попередніх акредитацій ОП «Готельно-ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти не
здійснювалося. Однак при формуванні та удосконаленні програми частково бралися до уваги рекомендації
попередньої акредитації напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр», яка відбулася у січні 2014 р. Унаслідок в серпні 2016 р. було створено кафедру туризму та готельно-
ресторанного господарства, відкрито спеціалізовані навчальні аудиторії «Бенкетна зала» та «Готельний номер»,
розширено номенклатуру програмного забезпечення освітнього процесу, активізовано міжнародну співпрацю у
галузі підготовки фахівців для готельно-ресторанної справи із польськими університетами та ін.

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

Академічний персонал є важливим учасником процесу внутрішнього забезпечення якості в університеті. Згідно п.
6.4 Положення про освітні програми у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitni_Programy.pd
f) передбачено два рівні управління освітньою програмою: адміністративне управління (деканат) та академічне
управління (гарант, робоча група з якості). Такий підхід щодо організації менеджменту позитивно сприяє
залученню академічної спільноти до розробки (удосконалення) ОП та забезпечення її якості. Разом з тим
повноваження гаранта щодо управління якістю ОП можуть бути переглянуті у напрямі збалансування повноважень
та відповідальності. Крім того, у п. 4.2. Положення зазначено, що з метою забезпечення участі в розробці,
моніторингу та перегляду ОП стейкхолдерів (роботодавців і студентів) рекомендується включати їх до складу
проектної групи. Однак це суперечить п. 27 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (2015 р.),
який вимагає включення до складу проектної групи лише працівників за основним місцем роботи. Тому мова тут
може йти лише про таких стейкхолдерів як академічний персонал ЛТЕУ. Робочі програми та силабуси навчальних
дисциплін розглядаються і затверджуються гарантом, кафедрами та комісіями з якості на факультеті. З 20.02.2020
р. в ЛТЕУ функціонує сертифікована ДП «Волиньстандартметрологія» система управління якістю
(http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/sistema-upravlinnja-jakistju/?L=194). Діє Положення
про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Yakist_Osvity.pdf).
Згідно з ним академічний персонал може залучатися до роботи Ради з якості, а також комісій та робочих груп з
якості. У ЗВО функціонує спеціальний підрозділ - відділ моніторингу якості та акредитації. Зустріч експертної
комісії із його керівником засвідчила про належне розуміння завдань нової парадигми акредитації ОП. Таке
розуміння має і адміністративний персонал ЗВО, а також академічний персонал, що задіяний на ОП. У цілому
сформована культура якості в ЗВО сприяє розвитку ОП «Готельно-ресторанна справа».

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність у ЛТЕУ сертифікованої «Системи управління якістю» (СУЯ), яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
Детальна розробка та функціонування регуляторних документів ЗВО щодо внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти. Залучення різних стейкхолдерів до процесу, розробки, моніторингу і перегляду ОП, а також інших процедур
забезпечення її якості. Розгалуження процесу перегляду ОП на два підпроцеси: оновлення (стосується усіх
компонентів ОП, крім цілей та ПРН, і рекомендується щорічно) та модернізація (передбачає зміни цілей та ПРН).
Гнучкість процесу формалізації оновлення (модернізації) ОП. Функціонування груп якості із залученням до них
представників студентського самоврядування. Моніторинг і аналіз потреб стейкхолдерів та реагування на
пропозиції та виявлені недоліки в ОП. Впровадження адміністративного управління (деканат) та академічного
управління (гарант) ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Позиція здобувачів вищої освіти недостатньо виявляється і береться до уваги в контексті формування програмних
результатів навчання та тематичного наповнення освітніх компонент. Пропозиції роботодавців потребують більш
глибокої імплементації на освітній програмі «Готельно-ресторанна справа» (покращення підготовки у напрямі «soft
skills»). Рекомендовано посилення співпраці із потенційними роботодавцями (у тому числі випускниками
попередніх років). Запропоновано вносити необхідні коригування або доповнення до змісту освітньої програми
«Готельно-ресторанна справа» не рідше одного разу на рік. Рекомендовано звернути увагу на роль гаранта в
управлінні якістю ОП у напрямі збалансування його повноважень та відповідальності. Доцільно розглянути
можливість впровадження більш ефективної системи мотивації академічного персоналу до постійного поліпшення
якості на освітній програмі.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 та 8.7. До того
ж, враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 8.2 та 8.3, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність
фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ЛТЕУ сформовані чіткі і зрозумілі правила і процедури, які регулюють права та обов’язки усіх учасників
освітнього процесу. Зокрема, вони регламентовані Статутом ЗВО, Положенням про організацію освітнього процесу в
ЛТЕУ, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в
ЛТЕУ, Положенням про навчання іноземних громадян в ЛТЕУ. Усі нормативні документи знаходяться у публічному
доступі та розміщені на сайті ЗВО за посиланнями (http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/;
http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/?L=12). Загалом, під час
реалізації ОП «Готельно-ресторанна справа», усі правила та процедури дотримуються згідно чинного законодавства
та внутрішньої нормативної бази. На момент експертизи певним слабким місцем є відсутність нормативної
процедури визнання результатів навчання, які можуть бути отримані здобувачами у системі неформальної освіти.
Але за інформацією ректора університету подібне положення вже розробляється і скоро з’явиться на сайті ЛТЕУ.

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.

Після затвердження Стандарту вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти робочою групою було опрацьовано проєкт оновленої освітньої програми та
оприлюднено його на сайті ЗВО. Під час зустрічі експертів із членами робочої групи зверталася увага на
невідповідність цього проєкту вимогам стандарту щодо форми атестації здобувачів вищої освіти, а також на
невизначеність щодо механізму подання пропозицій стейкхолдерами. Протягом акредитаційної експертизи із
використанням технічних засобів відеозв’язку ці недоліки були оперативно усунуті
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Proekt/OPP_GRS_Bakalavr_PROJEKT.pdf).
Експертною групою також зверталася увага на необхідність розміщення на сайті ЗВО надісланих пропозицій та
зауважень стейкхолдерів після завершення громадського обговорення освітньої програми.

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.
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На сайті ЛТЕУ розміщена затверджена вченою радою бакалаврська ОП «Готельно-ресторанна справа»
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Bakalavr/2019/Gotelno_restoranna_spra
va.pdf). У документі відображено загальну інформацію про програму, мету, характеристику ОП, придатність
випускників до працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні компетентності,
перелік компонент, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення програми, академічну мобільність,
форму атестації, структурно-логічну схему освітньої програми і т. ін. Обсяг та зміст інформації щодо ОП,
оприлюдненої на сайті, достатні для ознайомлення усіх стейкхолдерів: роботодавців для внеску змін (якщо вони
необхідні) та абітурієнтів, що бажають бути більш обізнаними стосовно свого вибору.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Загальна прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес у
ЛТЕУ, а також на ОП «Готельно-ресторанна справа». Наявність важливої інформації для потенційних абітурієнтів
та роботодавців у відкритих джерелах ЗВО.

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

Публічне розміщення наданих рекомендацій від роботодавців та студентів щодо удосконалення бакалаврської ОП
«Готельно-ресторанна справа» частково здійснюється у окремих аналітичних звітах, але не має належного
узагальнення та систематизації. З метою публічної довіри та інформування зацікавлених сторін щодо потенційних
змін у освітньому процесі доцільно оприлюднювати уніфіковану таблицю із пропозиціями та зауваженнями
стейкхолдерів після громадського обговорення проєкту ОП. Оприлюднення на сайті ЛТЕУ актуальне і для
обгрунтування схвалених та відхилених робочою групою пропозицій стейкхолдерів у доопрацьованій та оновленій
ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1 та 9.3. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 9.2, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Величко Олександр Петрович

Члени експертної групи

Холявка Володимир Зеновійович

Пелехович Володимир Вікторович
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