
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський торговельно-економічний університет

Освітня програма 34659 Туризм

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 242 Туризм

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 34659

Назва ОП Туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 242 Туризм

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Опанасюк Наталія Анатоліївна, Зеленська Лілія Володимирівна,
Транченко Людмила Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 25.11.2020 р. – 27.11.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.lute.lviv.ua/universitet/akreditacija/opp-turizm-drugogo-
magisterskogo-rivnja-vishchoji-osviti/?L=936

Програма візиту експертної групи http://www.lute.lviv.ua/universitet/akreditacija/opp-turizm-drugogo-
magisterskogo-rivnja-vishchoji-osviti/?L=936

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

У цілому освітня програма відповідає Критеріям щодо акредитаційної експертизи. Цілі освітньої програми дотичні
суспільній місії та Стратегії університету. Освітній процес регламентовано чинними діючими положеннями і
нормативною документацією. Зміст ОП «Туризм» відповідає усім нормативним вимогам, а структурно-логічна
схема освітніх компонент відповідає заявленій предметній області. Освітній процес на ОП, професійний кадровий
потенціал, структура та зміст освітньої програми дозволяють досягнути поставлених цілей і ПРН. В університеті
дотримано процедури публічності, прозорості щодо викладеного контенту; забезпечено вільний доступ до всієї
інформації та інфраструктури, студентоцентрований підхід у освітньому процесі, забезпечуються права академічної
свободи; дотримано права й обов’язки усіх учасників освітнього процесу. Фінансові, матеріальні ресурси та
створений освітній простір – забезпечують належне виконання поставлених завдань. Загалом ОП відповідає суті
критеріїв і підкритеріїв, а виявлені слабкі сторони є несуттєвими й легко усуваються у часі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

• Студентоцентрований підхід регламентується доступністю до всіх навчальних компонентів на сайті університету; •
Принципи академічної свободи регламентує ряд нормативних документів та вони послідовно дотримуються у ЗВО; •
Уся інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання надається шляхом оприлюднення ОП на
сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи; • Здобувачі освіти виконують дипломні роботи на
замовлення стейкхолдерів; • Оновлення змісту освітніх компонентів та оцінка якості оновлень регламентується
рядом нормативних документів; • У ЗВО діє центр міжнародної освіти та співпраці, який займається налагодженням
співробітництва ЛТЕУ з вітчизняними та міжнародними закладами-партнерами; • ЗВО має перелік чинних угод із
суб’єктами іноземних держав; • Елементом інновації є той факт, що із силабусами дисциплін можна ознайомитись у
вигляді QR-кодів; • Розміщення навчальних матеріалів на сторінці веб-центру регулюється Положенням про
використання технологій дистанційного навчання, Положенням про курси дисциплін з використанням технологій
дистанційного навчання; • Публікації тез і статей у внутрішніх виданнях ЗВО є для студентів та викладачів
безкоштовними; • Студентська рада університету ініціювала програму національних обмінів до інших ЗВО України
терміном на 10 днів “Плацкарт”; • У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності та регулюються нормативними документами; • Всі принципи прозорості та публічності
дотримано. Зручна структура сайту, всі посилання актуальні та активні. Наявна вся необхідна інформація для
абітурієнтів, стейкхолдерів, учасників освітнього процесу у відкритих джерелах; • Створене освітнє середовище для
здобувачів. Працює штатний психолог, запроваджено інститут освітнього омбудсмена, систематично проводяться
он-лайн опитування стейкхолдерів, у т.ч. здобувачів ВО за ОП, а також анонімне анкетування „викладач очима
студента”; результати опитування у вільному доступі на сайті ЗВО; • Створена інноваційна навчально-виробнича
база: встановлено сертифіковані програми GDS „Amadeus” і „Парус”; спеціалізовані аудиторії „Навчальна ауд. з
туризму”, “Навчальний тур.центр”, „Навчальний готель”, „Навчальний бар/ресторан”, „Лабораторія проектування”
та ін.; комп’ютерні класи; сучасний спорткомплекс, на базі якого функціонують 18 секцій з різних видів спорту; •
Створено інноваційне освітнє середовище та відповідне облаштування для організації інклюзивного навчання в
ЛТЕУ; • Роботодавці залучені до реалізації ОП, у т. ч. до викладання на ОП за сумісництвом. Запроваджена система
внутрішньої якості згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2015. Функціонування груп з якості ОП із залученням
до їх складу роботодавців, НПП і представників студентського самоврядування.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Відсутність практики реалізації на ОП, що акредитується, процедур визнання результатів навчання, отриманих
під час академічної мобільності та у неформальній освіті. 2. Не є широко розповсюджена практика пояснення
здобувачам можливості отримання соціальних навичок під час вивчення освітніх компонент. 3. ЗО не ознайомлені
із загальноуніверситетськими заходами популяризації академічної доброчесності, активізувати діяльність таких
заходів та залучати ЗО до них (круглі столи, відкриті лекції, дебати). Рекомендовано: 1) розширення закордонних
практик і розвитку міжнародних програм, участі у грантових проектах туристичної спрямованості; 2) започаткувати
реалізацію програм подвійних дипломів; 3) розглянути питання забезпечення безкоштовного доступу до баз даних
Scopus, WebofScience та інших міжнародних наукометричних баз даних; 4) забезпечити популяризацію серед
здобувачів ВО „softskills”, акцентуючи увагу, які саме соціальні навички формуються за ОП „Туризм” у розрізі
освітніх компонент; 5) ЕГ рекомендує викласти у вільний онлайн-доступ повнотекстові дипломні роботи здобувачів
ОП після їх захисту, задля забезпечення прозорості та відкритості і, можливого, уникнення дублювання тем
досліджень; 6) Рекомендуємо НПП, залученим до викладання дисциплін за спеціальністю, постійно опубліковувати
свої наукові напрацювання у фахових журналах України та наукометричних базах що цитуються Skopus, також
видання навчальних посібників, монографій за профілем дисциплін, підвищувати науковий рівень, за рахунок
міжнародного стажування, та безпосередньо на виробництві. 7) рекомендуємо продовжувати роботу із залученням
студентів до участі у міжнародних проектах, конкурсах наукових робіт.
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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 «Туризм» є чітко сформульованою. Вона орієнтована на підготовку кваліфікованих,
конкурентоспроможних магістрів з туризму, які володіють глибокими знаннями для успішного здійснення
економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної, викладацької діяльності у сфері
туризму та які здатні вирішувати практичні проблеми у сфері туризму, забезпечити своїм професіоналізмом високу
якість туристичного обслуговування. Проаналізувавши локальні акти ЗВО, які визначають місію та стратегію
закладу, з’ясували, що 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). 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 зустрічей з роботодавцями та здобувачами ЕГ переконалася в тому, що саме ця категорія стейкхолдерів
(Ліптуга І.Л., Табака Н.М., Гриник Г.З., Василів О.Я., Фалюта Я.Є. та ін.) брала участь в розробці ОП і ними було
сформульовано пропозиції щодо змісту ОП, які були враховані під час розробки чи перегляду ОП (Протокол_ПГ;
Протокол_РГЯ). Рецензії роботодавців опубліковано на сайті Університету
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/recenziji/?L=162).
Відповідно до рекомендацій роботодавців, до ОП включені обов'язкові освітні компоненти «Креативний
менеджмент» (Ліптуга І.Л.), «Управління персоналом» (Табака Н.М.), вибіркова освітня компонента «Іміджелогія»
(Гриник Г.З.). За рекомендацією члена робочої групи з якості ОП здобувача Фалюти Я.Є. з навчального плану
вилучено обов'язкову освітню компоненту «Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці»
(протокол_КЯ_ТУСО). Отже, інтерв’ювання стейкхолдерів підтвердило факт існування не формального, а реального
інтересу зацікавлених осіб. Участь стейкхолдерів підтверджена протоколами, анкетами та усними відповідями
зацікавлених сторін. Позитивним явищем є участь здобувачів у складі робочої групи, комісії та ради з якості
(Протокол_ТГРС, Наказ_239, Рецензія_відгук, Протокол_Студрада_ТУСО). Однак надання і відповідно врахування
пропозицій здобувачів саме по цілях ОП та її ПРН не було зафіксовано. Натомість, пропозиції представників
роботодавців надавалися і враховувалися більш предметно. Це стосується цілей та освітніх компонент ОП. Їх
пропозиції розглядалися на засіданнях проектної групи (Протокол_ПГ) на етапі розробки ОП та робочої групи з
якості на етапі її реалізації (Протокол_РГЯ). 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 (ОК «Методика викладання» рекомендована проф. Мальскою М.П.; зміна статусу ОК «Інтелектуальна
власність» рекомендована проф. Міщуком І.П.). Відбувається взаємодія із іншими стейкхолдерами. Обговорення
змісту ОП та результати схвалення/відхилення пропозицій є публічними і публікуються у відкритому доступі
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/Propoziciji_do_OPP_Turizm_OR_magistr
.pdf). Таким чином, цілі ОП і ПРН у цілому визначалися з урахуванням деяких позицій та потреб зацікавлених
сторін.

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 туризму. Здебільшого це мало місце під час формування освітніх компонент (Туризмологія,
Інноваційні технології в туризмі). Але і при визначенні фахових компетентностей (ФК3, ФК4, ФК5, ФК6, ФК7, ФК9,
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ФК13, ФК15) та ПРН (ПРН1, ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН6, ПРН7) також відбувалася орієнтація на особливості
розвитку сучасного ринку туристичних послуг. Цьому сприяла активна академічна та наукова діяльність
розробників ОП, їх постійний зв’язок зі сферою бізнесу, опитування роботодавців
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/TURIZM_MAG_OPITUVANNJA_
STEIKKHOLDERIV_2.pdf) тощо. Галузевий контекст було чітко враховано при формулюванні багатьох програмних
результатів навчання ОП. Зокрема, ПРН1, ПРН4, ПРН5, ПРН7 та ін. Це засвідчує тісний зв’язок цих ПРН зі
Стратегією розвитку туризму та курортів України до 2026 рр. При цьому розробники ОП акцентують увагу на
підготовці фахівців як для загальнонаціонального, так і регіонального ринку. Регіональний контекст ОП
реалізований у ПРН18, обов'язковій освітній компоненті «Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області» та
вибірковій освітній компоненті «Управління регіональним розвитком туризму». Досвід аналогічних вітчизняних
ОП переважно враховано при формуванні обов’язкових і вибіркових компонент та форми підсумкової атестації.
Досвід іноземних програм задіяно при визначенні обсягу та структури навчального навантаження компонент ОП,
обов’язкових дисциплін і т. ін. У процесі розробки ОП вивчався досвід сучасних програм з підготовки магістра за
спеціальністю «Туризм», які запроваджені у вітчизняних закладах освіти, зокрема Львівський національний
університет імені Івана Франка (підтвердила завідувач кафедри туризму Мальська М.П.). Проєктна (робоча) група
врахувала обсяги обов'язкових освітніх компонент, форми державної атестації та рекомендувала певні вибіркові
освітні компоненти. При розробці ОП враховано досвід іноземних закладів вищої освіти, зокрема досвід
університету в м. Лодзь (UniwersytetŁódzki) спонукав передбачити вивчення регіональних аспектів туризму
(http://informatory2020.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych/turystyka-i-rekreacja-3/);UniversitéLumièreLyon 2 -
введено освітню компоненту «Управління персоналом» (https://www.univ-lyon2.fr/); WyższejSzkołyHotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu - включено вибіркову освітню компоненту «Методологія наукових досліджень».

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.

Освітньо-професійна програма акредитується вперше. Стандарт вищої освіти за відповідною спеціальність та рівнем
вищої освіти відсутній, але програмні результати навчання, наведені в освітньо-професійній програмі, відповідають
вимогам Національної рамки кваліфікації для відповідного кваліфікаційного рівня – здатність здобувача вищої
освіти розв’язувати комплексні проблеми та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність у сфері туризму, що
передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, набуття професійних практичних
навичок. У ОП в цілому враховано необхідні дескриптори НРК, які характеризують знання, уміння/навички,
комунікацію, відповідальність та автономність випускника програми. Це, зокрема, відображено у всіх програмних
результатах навчання (ПРН 1 – ПРН 19).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Відповідність цілей ОП «Туризм» 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 та науковців). Орієнтація ОП на
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці для фахівців сфери туризму. Врахування регіонального аспекту при
формуванні програмних результатів навчання та освітніх компонент, у т.ч. обов'язкових. Вивчення досвіду розробки
аналогічних вітчизняних та іноземних ОП при формуванні освітніх компонент та визначенні обсягу і структури
навчального навантаження по них. Наявність оприлюдненого проєкту ОП для подальшого його обговорення.
Обговорення змісту ОП та результати схвалення/відхилення пропозицій є публічними та розміщуються у
відкритому доступі.

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

В процесі акредитаційної експертизи ОП було встановлено наявність слабкої сторони та надано рекомендації,
практична імплементація яких дозволить удосконалити якість освіти за даною ОП. Слабкими сторонами є:
здобувачі вищої освіти за ОП «Туризм» недостатньо орієнтовані на формування та удосконалення програмних
результатів навчання. Рекомендації щодо покращення ОП: розробити анкети для здобувачів ВО що націлені на
формування потреб досягнення програмних результатів навчання, а також розмежувати у анкетах питання стосовно
формування та удосконалення програмних результатів навчання.

Рівень відповідності Критерію 1.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ перевірено низку нормативних документів, які засвідчують, що освітня програма 242 «Туризм» має чітко
сформульовані цілі, які узгоджуються з місією та стратегією закладу вищої освіти. Цілі ОП віддзеркалюють свою
унікальність в стратегії університету і відповідають суспільній місії закладу. Перевірено наявність документів, які
підтверджують пропозиції до ОП та були враховані при опрацюванні програмних результатів навчання.
Пересвідчилися про реальне залучення стейкхолдерів до формулювання цілей і програмних результатів навчання.
Уточнено, що при формуванні цілей ОП враховувався галузевий і регіональний контекст. Зважаючи на наведені
позитивні та сильні сторони експертна група дійшла висновку, що ОП за спеціальністю 242 «Туризм» загалом
відповідає рівню В за критерієм 1.

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 «Туризм», яка розроблена у 2019 р.
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Magistr/2019/Turyzm.pdf) та
переглянута у 2020 р.
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Magistr/2020/OPP_Turizm_Magistr_20
20_r.pdf) становить 90 кредитів ЄКТС. Це відповідає статті 5 Закону України «Про вищу освіту». Загальний обсяг
обов’язкових освітніх компонент, спрямованих на формування компетентностей, визначених ОП, становить 66
кредитів ЄКТС. Крім того, 24 кредити ЄКТС відведено на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти (становить
26,7 %), що відповідає вимогам чинного законодавства. ОП «Туризм» затверджена рішенням вченої ради ЛТЕУ від
22.04.2019 р. № 8 та введена в дію з 01.09.2016 р. наказом від 30.05.2019 р. № 144/01. Зміни до ОП затверджені
рішенням вченої ради від 17.06.2020 р. № 10. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для другого
(магістерського) рівня 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 (структурно-логічна схема); форму атестації здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної роботи),
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. Варто відзначити
пропорційність у забезпеченні компетентностей та ПРН. Так, відповідно до матриць ОП загальні та фахові
компетентності і програмні результати навчання забезпечуються вивченням як мінімум трьох освітніх компонент.
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_VodomistTurizm_2.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. У
структурно-логічній схемі визначено чіткий взаємозв’язок між освітніми компонентами.

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

Дана ОП не є міждисциплінарною. За обов’язковими компонентами зміст освітньої програми відповідає предметній
області спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Певною мірою цьому сприяє
врахування досвіду аналогічних вітчизняних і іноземних освітніх програм. Також це забезпечує залучення
професіоналів-практиків до викладання обов'язкових (Табака Н.М.) і вибіркових (Гагаріна О.М.) освітніх компонент
та до складу робочої групи з якості (Гриник Г.З.), рецензування роботодавцями освітньої програми
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/recenziji/?L=12), 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.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

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_ProvOformZdob
uv.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.P
DF);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 6-8 дисциплін (їх
анотації, презентації та силабуси розміщуються у відкритому доступі на сайті ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/vibir-disciplin/opp-magistra/242-turizm/?L=392;
http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/anotaciji-vibirkovikh-disciplin/opp-magistra/turizm/?L=392;
http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/silabusi-vibirkovikh-disciplin/opp-magistra/turizm/?L=914), з яких
студенти можуть обрати 2. Позитивним є відсутність блочної структури вибіркових дисциплін, за якої здобувачі
обирають одну з поміж двох ОК. Здобувачі ВО даної ОП у ході проведення онлайн-зустрічей засвідчили вільне право
на індивідуальне обрання вибірк. дисц. Сама процедура вибору є реальною, а не удаваною. Здобувачі мають
можливість попередньо ознайомитися зі змістом пропонованої до вибору дисц. на сайті університету.
Продемонстровані експертній групі індивід. навч. плани студентів 2 року навч. підтвердили наявність на ОП
процедури вибору навч. дисц. На ОП також існує практика опитування здобувачів щодо визначення мотивації та
рівня реалізації права на вибір навч. дисц., результати якого оприлюднюються на сайті кафедри
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/2020_Zvit_Rezultati_rivnja_realiz
aciji_.pdf). Здобувачі ВО мають можливість обирати освітні компоненти з інших освітніх програм університету.
Наприклад, ВК «Ревенью менеджмент» є обов'язковою компонентною на ОП “ГРС”
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Navchalni_plan/2020/Magistr/Gotelno-
restoranna_sprava.pdf); ВК «Стратегічний маркетинг» – обов'язковою компонентною ОП «Маркетинг»
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Navchalni_plan/2020/Magistr/Marketing.pdf).
Загалом структура магістерської 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 18 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 й методичними рекомендаціями до її проходження. ЛТЕУ
має укладені довгострокові договори щодо проходження здобувачами практики, наприклад ТОВ Аккорд-Тур, ТОВ
Відвідай, ТА RaketaTravel та інші
(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
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 (Табака Н., Волошинський О., Василів О.), 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/Opituvannja/Zvit_Anketa_Turiz_Praktik
a.pdf).

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» дозволяє здобувачам
набути таких соціальних навичок (softskills), як комунікативність і 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 softskills, а саме: уміння працювати в професійному середовищі; креативність; бажання досягти успіху і
самореалізовуватися; здатність до tіme-менеджменту тощо. До таких компонент можна віднести дисципліни:
«Креативний менеджмент», «Управління персоналом», «Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області».
Також набуття здобувачами ОП соціальних навичок відбувається під час роботи в наукових гуртках, участі в
наукових конференціях, волонтерстві, при проходженні практичної підготовки, а також завдяки застосуванню
сучасних методів навчання (ситуаційні завдання, дискусії, ділові ігри, робота в групах тощо), за рахунок уміння
вчитися і організовувати свій час, проявляти себе у студентському житті університету (суспільна діяльність). При
огляді матеріально-технічної бази кафедри туризму та готельно-ресторанної справи показана наявність зимового
саду, у якому здобувачі під керівництвом викладачів вирощують мікрозелень, яку в подальшому реалізовують як в
їдальні університету, так і стороннім зацікавленим особам (підприємствам). Здобувачі під час онлайн-зустрічі
підтвердили свою залученість до цього процесу. Ці навички дозволяють випускнику бути конкурентоспроможними
на ринку праці. Вважаємо, що проект «Зимовий сад» спрямований на набуття здобувачами ВО за даною ОП навичок
softskills, зокрема в частині соціалізації, а також набуття навичок основ підприємницької діяльності, із
застосуванням схеми «Від лану до столу» в частині виконання системи НАССР, які є необхідними для майбутніх
фахівців сфери обслуговування. Таким чином, ОП передбачає певний рівень забезпечення розвитку соціальних
навичок під час навчання. Однак не всі здобувачі мають чітке розуміння того де і як можливо отримати такі
соціальні навички, тому науково-педагогічним працівникам, які задіяні на ОП, варто активніше популяризувати ці
навички при викладанні дисциплін.

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

Відповідний професійний стандарт відсутній.

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

Співвіднесення обсягу окремих компонент ОП «Туризм» 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_Proce
s.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/2020/Magistr/2020_NAV
CHALNII_PLAN_TURIZM_MAGISTR.pdf) засвідчив, що загальний обсяг навчальних дисциплін, які заплановані до
вивчення, становить 60 кредитів нарік із рівномірним розподілом за семестрами. При цьому упродовж семестру
здобувачі засвоюють не більше 8 освітніх компонент, включно із 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 коливається у межах 18 год. Аналіз розкладу
занять(https://fakultet.site/data/rozklad/postijni/) 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/Opituvannja/TURIZM_MAG_NAVANTA
ZHENNJA.pdf). Під час онлайн-зустрічі здобувачі і представники студентського самоврядування одностайно
висловилися щодо достатнього рівня навантаження та розподілу часу між аудиторною і самостійною роботою, а
також відзначили можливість навчання 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.

Не передбачена підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. 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 туризму. Під час таких занять
здобувачі мають можливість набути практичних навичок фахової діяльності. Табака Н. підтвердила, що досягнута
попередня домовленість зі Славським ОТГ про запровадження дуальної освіти
(http://www.lute.lviv.ua/universitet/novini/novina-detalnishe/article/robochii-vizit-do-girskikh-teritorialnikh-gromad-
lviv/?L=302&cHash=53b8ab22f379d8ce969c4e938bd81bb7). Також студентам надано право навчатися за
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індивідуальним графіком
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf), поєднуючи
навчання із професійною діяльністю. Для викладання освітніх компонент запрошуються практики зі сфери
обслуговування на постійній основі (Табака Н., Гагаріна О.). Проведені онлайн-зустрічі зі стейкхолдерами-
роботодавцями показали їх певну зацікавленість у впровадженні дуальної форми освіти на ОП «Туризм».

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Чітка структурованість ОП за обсягом та змістом, що у підсумку дозволяє досягти визначених цілей і програмних
результатів навчання. Достатньо різноманітний перелік вибіркових дисциплін, що доповнюють загальні та фахові
компетентності, а також дозволяють здобувачу обрати власну траєкторію навчання. Можливість обирати освітні
компоненти з інших освітніх програм університету. Сприятливі умови для практичної підготовки здобувачів вищої
освіти. Залучення професіоналів практиків до освітнього процесу на постійній основі. Проведення організаційних
заходів щодо реального впровадження в освітній процес дуальної форми 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.

ЕГ рекомендує щодо удосконалення у контексті Критерію 2, підкритерій 6. ОП спеціальністю 242 «Туризм»
дозволяє здобувачам набути таких соціальних навичок (softskills) студенти орієнтуються в даному поняті, але
потрібно більш ширше практикувати практику пояснення здобувачам можливості отримання соціальних навичок
під час вивчення освітніх компонент, а саме розширити перелік освітніх компонент які забезпечать набуття навичок
softskills. Зокрема, пропонуємо при вивчені дисципліни «Методика викладання» запровадити тематику softskills.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Перевірено, що наявні всі активні посилання на веб-ресурси. Уточнено у безпосередній бесіді, що в університеті
існує оптимальна пропозиція вибору навчальних дисциплін щодо врахування потреб здобувача у формуванні
індивідуальної освітньої траєкторії. Перевірено у здобувачів інформацію про досвід отримання загальних і фахових
компетентностей під час практичної підготовки. Встановлено, що НП відповідає освітній програмі у частині
вибіркових дисциплін. ОП має значний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями. До того
ж, враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих
підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають рівню А за критерієм 2.

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.

Процедури вступу до ЗВО і на ОП є чіткими, прозорими й зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
розміщені на офіційному сайті університету http://www.lute.lviv.ua/admissions/rules/?L=250,
http://www.lute.lviv.ua/admissions/documents/?L=886. Зокрема, 1) 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/2020/2020_Pravila
Prijomu.pdf); 2) інформація щодо вступних випробувань (http://www.lute.lviv.ua/admissions/vstupni-viprobuvannja/?
L=628); 3) програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) при
вступі на навчання для здобуття ступеня магістра та перелік тем
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/Prog_vstup_vuprob/2019/4-
IM_MAG/181_IM_MAG.pdf); 4) програма вступного випробування для здобуття ступеня магістр зі спеціальності 242
„Туризм” (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/Prog_vstup_vuprob/2019/2-
MAG/242_MAG.pdf ). На зустрічі студенти підтвердили, що жодних дискримінаційних дій під час вступу вони не
відчули, інформація про правила прийому, чіткі механізми і порядок дій їм були відомі й зрозумілі та вони мали
можливість ознайомитись з програмою вступного фахового іспиту. Правила щорічно оновлюються та вчасно
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оприлюднюються на веб-сайті ЗВО, що також підтвердили здобувачі освіти на ОП, гарант ОП і представники
приймальної комісії.

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

Вступ на ОП «Туризм» відбувається за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового
вступного випробування, а на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – за
результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови та фахового
вступного випробування (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які
здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки)). Програма випробувань відповідає особливостям магістерської освітньої програми «Туризм», а саме
рівневі вхідних компетентностей. Розроблені програми вступних випробувань з переліком тем для ЄВІ з іноземної
мови (єдина для всіх освітніх програм) і переліком питань з фахових дисциплін першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, що виносяться для складання вступного випробування зі спеціальності 242 «Туризм», та розміщено на
сайті ЗВО http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/Prog_vstup_vuprob/2019/4-
IM_MAG/181_IM_MAG.pdf;
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Abitura/Prog_vstup_vuprob/2019/2-MAG/242_MAG.pdf. У
цілому правила прийому на ОП «Туризм» 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.

У ЛТЕУ унормовано питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності. Вони є доступними для всіх учасників освітнього процесу
http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/ та регламентуються:
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Pererazarah.pdf);
Положенням 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);
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 результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється на підставі поданого студентом переліку
документів з результатами вивчення навчальних дисциплін (академічної довідки); каталогів курсів; договору про
навчання; договору про практику стажування; сертифікату про практику/стажування. Угоди про співпрацю із
закладами-партнерами укладаються як у межах академічного обміну
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Viddil_Mizhnar_Zvjazkiv/Docs/2019_MignVidil.pdf),
так і програми ERASMUS+ (http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/centr-mizhnarodnoji-osviti-ta-
spivpraci/navchalni-programi-proekti/?L=160), з вітчизняними ЗВО - у межах програми національних обмінів
„Плацкарт” (http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/ugodi-pro-spivpracju/?L=690). Під час проведення
акредитації фактів перезарахування чи порушення правил перезарахування результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО у результаті академічної мобільності, виявлено не було. Академічна мобільність на ОП “Туризм” на
ранній стадії реалізації. Під час навчання в магістратурі таких прикладів учасники зустрічі не навели. Водночас,
здобувачі ВО під час інтерв`ю підтвердили, що ознайомлені з правилами визнання РН, отриманих в інших ЗВО,
зокрема під час академічної мобільності. Отже, у ЗВО діють чіткі й зрозумілі правила, що відповідають Конвенції
про визнання кваліфікацій з ВО в європейському регіоні (Лісабонській конвенції), доступні для всіх учасників ОП.

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

Порядок та умови визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентуються нещодавно
введеним у дію (18.06.2020р.) Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_Pologennia_pro_Neformaln
uOsvity.pdf). Процедури є чітко прописані. Зокрема, визнання результатів навчання поширюється лише на
обов’язкові навчальні дисципліни навчального плану ОП та дозволяється для дисциплін, викладання яких
починається з другого семестру (п. 2.3-2.5). Визнанню можуть підлягати лише результати, які за тематикою, обсягом
вивчення та змістом відповідають як освітній компоненті в цілому, так і її окремому розділу, темі (темам),
індивідуальному завданню (курсовій роботі, курсовому проєкту, контрольній роботі тощо), що передбачені робочою
програмою (силабусом), п. 2.6. Причому ЛТЕУ може визнати результати, отримані у неформальній освіті обсягом,
що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОП, але не більше 5 кредитів у
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межах навчального року (п. 2.7). Під час інтерв`ю здобувачі ВО та НПП підтвердили, що досвіду визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на ОП, що акредитується, не було. Здобувачі також
підтвердили, що ознайомлені з процедурою визнання РН, отриманих у неформальній освіті. Разом з тим,
представники студентського самоврядування під час зустрічі навели факти зарахування результатів неформальної
освіти на інших ОП університету. Зокрема, закінчення курсів з іноземної мови та отримане свідоцтво дало
можливість зарахувати здобувачеві окремі теми у ЗВО з цієї дисципліни; курси сомільє та відповідний сертифікат
дозволили здобувачеві на ОП „ГРС” перезарахувати окремі теми з відповідної навчальної дисципліни. Тобто, в ЛТЕУ
запроваджено та діють процедури зарахування результатів неформальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

- чіткі й зрозумілі правила вступу, не містять дискримінаційних положень та є у вільному доступі на офіційному
сайті університету; - продумана, чітка та зрозуміла процедура визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, та позитивна практика застосування на інших ОП університету.

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

Відсутність практики реалізації на ОП, що акредитується, процедур визнання результатів навчання, отриманих під
час академічної мобільності та у неформальній освіті. Рекомендовано розширення закордонних практик і розвитку
міжнародних програм, участі у грантових проектах туристичної спрямованості.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ЗВО забезпечено доступність і прозорість вступу на освітню програму «Туризм», дискримінаційні обмеження
відсутні. У ЛТЕУ дієва процедура визнання результатів формального навчання (у тому числі отриманого під час
академічної мобільності), а також дієва та нормативно врегульована процедура визнання результатів
неформального навчання. Водночас, на даній ОП практика реалізації зазначених процедур відсутня. У цілому ОП
«Туризм» відповідає рівню В за критерієм 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання регламентуються Положенням про організацію ОП в ЛТЕУ, Положенням про силабус
навчальної дисципліни http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/. НПП
використовують пояснювальний, ілюстративний, демонстраційний, спонукальний методи викладання, кейс-метод,
дискусія які прописані в силабусах та робочих програмах на веб-центрі ЛТЕУ http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?
id=2830 та на сайті кафедри http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/silabusi-navchalnikh-disciplin/opp
magistra/turizm/?L=372. Відповідно до опитування ЗО щодо: «Ступеню відповідності форм, методів навчання та
викладання принципам академічної свободи та студоцентрованого підходу», було визначено: 42,9% - задовольняє
повністю, 42,9% - задовольняє більшою мірою: 14,2% - не повною мірою задовольняє. Студоцентрований підхід
регламентується доступністю до всіх навчальних компонентів на сайті університету вкладка
“Студентам”http://www.lute.lviv.ua/, а саме: навчальні плани, робочі програми і силабуси обов’язкових та вибіркових
дисциплін, розклади навчальних занять, розклади атестаційних тижнів (сесій). Принципи академічної свободи в
ЛТЕУ регламентує: Положення про академічну мобільність здобувачів
ВОhttp://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_AkademMobil.PDF,
Положення про навчання за індивідуальним графіком
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_IndGraf.pdf. Реалізація
академічної свободи ЗО забезпечується можливістю вибору тем каліфікаційної магістерської роботи, а також
продовжити дослідження теми бакалаврської роботи. Також вибір баз практик можливий з визначеного переліку
підприємств-партнерів
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http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Praktika/2019_PerelikBazPrakt.pdf . Відповідно
до опитування ЗОна тему:«Чи влаштовує Вас кількість дисциплін вільного вибору протягом семестру? - 57,1%
відповіли “так”, 28,6% - “ні, дисциплін мало”, 14,3 % - “ні, дисциплін
багато”http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/2020_Zvit_Rezultati_rivnja
_realizaciji_.pdf

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).

Уся інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання надається шляхом оприлюднення ОП на
сайті кафедри туризму та готельно-ресторанної справи http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-
ta-gotelno-restorannoji-spravi/navchalno-metodichne-zabezpechennja/?L=624. Ознайомлення здобувачів освіти з ОП
здійснювалось гарантом ОП перед початком навчання. Зміст силабусу освітніх компонентів доводили до відома
студентів НПП на першій парі. Також на сайті в розділ “Студентам” розміщено перелік обов’язкових і вибіркових
дисциплін http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/perelik-
disciplin/?L=624, силабуси до них також є у відкритому доступі http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/silabusi-
vibirkovikh-disciplin/opp-magistra/turizm/?L=372. Елементом інновації є той факт, що із силабусами дисциплін
можна ознайомитись і біля кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у вигляді QR-кодів, що було відзначено
ЕГ при огляді матеріально-технічної бази. На початку навчального процесу кожен студент отримує доступ до веб-
сторінки, де може ознайомитись з порядком та критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
Розміщення навчальних матеріалів на сторінці веб-центру регулюється Положенням про використання технологій
дистанційного навчання
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_VikorDistTehn.PDF,
Положенням про курси дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KursDiscip.PDF. Результати
опитування ЗО на тему “Задоволеність порядком та критеріями оцінювання у межах окремих дисциплін освітньої
програми”: 57,1% - “так, задовольняє”, 28,6% - “частково задовольняє”, 14,3% - “не задовольняє”.

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

У ЗВО можливість поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП регламентується рядом нормативних
документів: Положення про студентський науковий гурток при кафедрі ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_StudGurtok.pdfhttp://www.lu
te.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Docs/POLOZHENNJA__SNT.pdf. На рівні факультету
теж діє студентське наукове товариство http://fakultet.site/nauka/studentskanauka/. Практично таке поєднання
реалізується через можливість публікувати тези доповідей, відповідно до наукових доробків ЗО спільно з науковим
керівником. При співбесіді зі ЗО ними було зазначено, що обов'язковою умовою успішного захисту кваліфікаційної
роботи є публічне оприлюднення результатів дослідження у збірниках матеріалів конференцій, а у випадку
претендування здобувача на відмінну оцінку – у фаховому науковому виданні. Так, двоє ЗО: Осінька О.Б.,
Тучковська І.І. подали свої статті до публікації, інші апробували тези конференцій
(https://office.naqa.gov.ua/f1e2dd44-f96a-4ae5-aee4-51cc0bdb8a2c). Публікації тез і статей у внутрішніх виданнях ЗВО
є для студентів та викладачів безкоштовними. Гарантом програми додатково було надано скан-копії опублікованих
праць всіх без виключення здобувачів 2 курсу навчання (Стаття_1-2; Тези_1-5). Кафедра Т та ГРС була
організатором двох міжнародних науково-практичних конференцій
http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/naukova-dijalnist/?L=624.
Сильною стороною є те, що здобувачі освіти виконують кваліфіковані дипломні роботи на замовлення
стейкхолдерів, що було підтверджено під час зустрічей - Тучковська І.І. виконує кваліфікаційну роботу для
громадської організації “Товариство Зелений хрест”, Осінська О.Б. та Варцабюк Н.Ю. - для Управління туризму та
курортів Львівської обласної державної адміністрації.

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

Оновлення змісту ОК та оцінка якості оновлень регламентується нормативними документами: Положенням про
організацію освітнього процесу, Положенням про комплекс навч.-метод. забезпечення
навч.дисципліниhttp://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/
data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennja_pro_kompleks_navchalno-metodichnogo_zabezpechennja.pdf,
Положенням про робочу програму
навч.дисципліниhttp://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennja_pro_
robochu_programu_navch_disc.pdf, Положенням про
силабуснавч.дисципліниhttp://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Sila
bus.pdf, Положення про систему ВЗЯОД та якості
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ВОhttp://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/ Polozhennya_Yakist_Osvity.pdfі
Програми забезпечення якості підготовки здобувачів ВО в ЛТЕУ на 2019-
2923рр.http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/
Academy/Docs/Polozhennya/Programa_Yakist_Osvity.pdf. При співбесіді з НПП ЕГ пересвідчилась у постійному
оновленні як ОП, так і навч. дисциплін відповідно до тенденцій і наук. доробків викладачів. Так, НПП
запропонували включити до ОП дисципліни: “Ділова іноз. мова” (Ковалик Н.Т.), “Методика викладання” (Медвідь
Л.Г.). НПП кафедри було видано кол. монографії: "Функціонування та перспективи розвитку тур.галузі України"
(2018); "Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України" (2019)
http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/naukova-dijalnist/?L=624.
Усі НПП кафедри беруть участь у міжнар.проектах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і
стажуваннях, як і вказано у відомостях СО, додатково ЕГ отримала підтверджуючі документи. Так, гарант ОП Барна
М.Ю. отримала сертифікати: “Базовий курс Amadeus”, “Certificatiofrecognition”, “Сертифікація ISO як умова
створення системи ВЗЯВО”; Басій Н.Ф., Миронов О.Ю. - пройшли стажування у ЛНУ ім. І.Франка; Миронов Ю.Б. –
участь у міжнар.семінарі «InternationalStaffWeek 2019» (Польща)за програмоюErasmus+;Міценко Н. - науково-
педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європ.досвід та його впровадження в підготовку
фахівців з екон. та управління”.

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

Навчання та викладання в ЗВО пропагують інтернаціоналізацію наукової діяльності:Стратегія інтернаціоналізації
ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Viddil_Mizhnar_Zvjazkiv/Docs/2017_Strategia.pdf. У
ЗВО діє центр міжнародної освіти та співпраці, який займається налагодженням співробітництва ЛТЕУ з
вітчизняними та міжнародними закладами-партнерами http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/centr-
mizhnarodnoji-osviti-ta-spivpraci/?L=982. Загалом ЗВО має перелік чинних угод із суб’єктами іноземних держав
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Viddil_Mizhnar_Zvjazkiv/Docs/2019_MignVidil.pdf;
перелік інтернет-сайтів, де можна знайти інформацію про стипендії, ґранти та літні школи
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/centr-mizhnarodnoji-osviti-ta-spivpraci/adresi-stipendiinikh-saitiv/?L=982;
заклад є партнером Вроцлавського економічного університету (Польща) у проекті програми ЕRASMUS+
http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/centr-mizhnarodnoji-osviti-ta-spivpraci/navchalni-programi-proekti/?
L=982. Відповідно до проведених опитувань студентів, вони ознайомленні зусіма видами академічного партнерства,
що діє у ЗВО
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/2020_Zvit_Rezultati_rivnja_realiza
ciji_.pdf. Кафедра Тта ГРС у 2019 р. ініціювала укладення угоди про співробітництво з Вищою школою готельно-
ресторанного бізнесу та Вищою школою торгівлі та послуг (м.Познань, Польща) і активізувала організаційну роботу
щодо впровадження на ОППТ навчання за подвійним дипломом з університетом ЛІОН-2 ім. Люм’єра, проте робота
призупинилась у зв’язку з пандемією. Також студентська рада університету ініціювала програму національних
обмінів до інших ЗВО України терміном на 10 днів “Плацкарт”http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/ugodi-
pro-spivpracju/?L=7, проте у зв’язку із пандемією даний напрямок співпраці неможливо реалізувати Окремі НПП,
які викладають дисципліни на ОП, мають міжнародні публікації, що індексуються у Scopus та WebofScience. Гарант
програми Барна М.Ю. взяла участь у міжнародному проекті в рамках програми ЕRASMUS. Частково результати
міжнародної діяльності використовуються у освітньому процесі (д.е.н. Свидрук І.І. при викладанні дисципліни
“Креативний менеджмент” використовує результати докторської дисертації “Концептуально-методологічні засади
становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації”).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

• Усі нормативно-правові документи, що регулюють освітній процес, форми, методи навчання та викладання у ЗВО
наявні у відкритому доступі у вкладці “Університет”; • Студоцентрований підхід регламентується доступністю до всіх
навчальних компонентів на сайті університету, вкладка “Студентам”; • Принципи академічної свободи регламентує
ряд нормативних документів та вони послідовно дотримуються у ЗВО; • Уся інформація щодоцілей, змісту та
програмних результатів навчання надається шляхом оприлюднення ОП на сайті кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи; • На початку навчального процесу кожний студент отримує доступ до веб-сторінки, де може
ознайомитись з порядком і критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів; • На рівні факультету діє
студентське наукове товариство, що дозволяє публікувати наукові доробки в галузі; • Здобувачі освіти виконують
дипломні роботи на замовлення стейкхолдерів; • Оновлення змісту освітніх компонентів та оцінка якості оновлень
регламентується рядом нормативних документів; • У ЗВО діє центр міжнародної освіти та співпраці, який
займається налагодженням співробітництва ЛТЕУ з вітчизняними та міжнародними закладами-партнерами; • ЗВО
має перелік чинних угод із суб’єктами іноземних держав; • Заклад є партнером Вроцлавського економічного
університету (Республіка Польща) у проекті програми ЕRASMUS+ ; • Кафедра Тта ГРС у 2019 р. ініціювала
укладення угоди про співробітництво з Вищою школою готельно-ресторанного бізнесу та Вищою школою торгівлі та
послуг (м.Познань, Польща) і активізувала організаційну роботу щодо впровадження на ОП навчання за подвійним
дипломом з університетом ЛІОН-2 ім. Люм’єра. Позитивні практики • Елементом інновації є той факт, що із
силабусами дисциплін можна ознайомитись у вигляді QR-кодів; • Розміщення навчальних матеріалів, на сторінці
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веб-центру регулюється Положенням про використання технологій дистанційного навчання, Положенням про
курси дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання; • Публікації тез і статей у внутрішніх
виданнях ЗВО є для студентів та викладачів безкоштовними; • Усі викладачі кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи приймають активну участь у міжнародних проектах, конференціях, програмах підвищення
кваліфікації і стажування; • У відкритому доступі є перелік інтернет-сайтів, де можна знайти інформацію про
стипендії, ґранти та літні школи; • Студентська рада університету ініціювала програму національних обмінів до
інших ЗВО України терміном на 10 днів “Плацкарт”.

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

Слабких сторін не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ група за результатами акредитаційноїекспертизи зробила висновок, що дана ОП відповідає оцінці А та може
носити взірцевий характер, адже має повну відповідність критерію 4 і ряд особливостей та цікавих практик: • На
початку навчального процесу кожний студент отримує доступ до веб-сторінки, де може ознайомитись з порядком і
критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів; • На рівні факультету діє студентське наукове
товариство; • Здобувачі освіти виконують дипломні роботи на замовлення стейкхолдерів; • У ЗВО діє центр
міжнародної освіти та співпраці, який займається налагодженням співробітництва ЛТЕУ з вітчизняними та
міжнародними закладами-партнерами; • Заклад є партнером Вроцлавського економічного університету (Республіка
Польща) у проекті програми ЕRASMUS+ ; • Кафедра Тта ГРС у 2019 р. ініціювала укладення угоди про
співробітництво з Вищою школою готельно-ресторанного бізнесу та Вищою школою торгівлі та послуг (м.Познань,
Польща) і активізувала організаційну роботу щодо впровадження на ОП навчання за подвійним дипломом з
університетом ЛІОН-2 ім. Люм’єра; • Силабуси дисциплін розміщені біля кафедри туризму та готельно-ресторанної
справи у вигляді QR-кодів; • Розміщення навчальних матеріалів на сторінці веб-центру регулюється Положенням
про використання технологій дистанційного навчання, Положенням про курси дисциплін з використанням
технологій дистанційного навчання, що було впроваджено ще у 2018р., що попередило їх важливість і необхідність в
даний час; • Студентська рада університету ініціювала програму національних обмінів до інших ЗВО України
терміном на 10 днів “Плацкарт”

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.

У ЗВО затверджено положення, де чітко і зрозуміло прописані форми контрольних заходів та критерії оцінювання:
Положенням про організацію освітнього процесу
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf
та Положенням 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). На
ОП застосовуються такі рівні контролю: самоконтроль, поточний, рубіжний кафедральний
(факультетський),семестровий та підсумковий контроль. Підсумковий контроль здійснюється у формі захисту
кваліфікаційної роботи та оцінюється екзаменаційною комісією, робота якої регулюється Положенням про порядок
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії. Також в ЗВО практикується ректорський контроль якості
навчання, який проводиться з метою оцінки якості освітнього процесу відповідно до Положення про організацію
ректорського контролю якості навчання
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2019_Polozenna_pro_organizatsiy_
rektorskogo_kontroly_jakosti_navchannja_studentiv.pdf, Положенням про оцінювання залишкових знань здобувачів
ВО (проведення ректорських контрольних робіт)
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OcinZalishZnan.pdf.
Відповідно до опитування студентів на тему: “Чи задовольняє Вас порядок та критерії оцінювання у межах окремих
дисциплін освітньої програми?” ЗО надали відповіді: 51,7% - так, 28,6% - частково, 14,3% - ні. Чіткість і зрозумілість
форм контрольних заходів та критерії оцінювання забезпечується через: розробку навчально-методичних
рекомендацій для різних форм контролю, затвердженням тестових завдань та екзаменаційних білетів на засіданні
кафедри. НПП на першій парі пояснюють систему нарахування балів, види робіт, що підлягають оцінюванню та їх
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критерії. Графіки освітнього процесу публікуються на сайті університету до початку навчального семестру
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/2017-
2018_GrafikiNavchProces/Grafik_osvitnogo_procesu.pdf та на дошці оголошень біля деканату й кафедри. Про всі види
контрольних заходів ЗО повідомляють не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення. На сайті кафедри є детальний
аналіз анкетування ЗО щодо їх навантаження в процесі здобуття освіти
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/TURIZM_MAG_NAVANTAZHENN
JA.pdf. Опитування здобувачів освіти проводиться двічі на рік, що підтвердили самі ЗО та керівництво ЗВО.

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

Стандарт по спеціальності 242 “Туризм” другого магістерського рівня поки відсутній, проте наявний його проект.
Відповідно до нього в лютому, наступного 2021 року, ЗО будуть проходити атестацію у вигляді публічного захисту
кваліфікаційної роботи, зміст якої повинен засвідчити володіння відповідними компетентностями, необхідними для
аналізу туристичного ринку і діяльності суб’єктів індустрії туризму задля проектування туристичного продукту і
вироблення практичних рекомендацій зі сталого розвитку туризму. Всі кваліфікаційні роботи проходять перевірку
на плагіат та незалежне експертне оцінювання (рецензування) фахівцями туристичної сфери. Захист проводиться
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 призначено д.е.н., професора, завідувача кафедри туризму Львівського
національного університету імені Івана Франка Мальська М.П. Строк і тривалість проведення атестації випускників
визначається графіком освітнього процесу
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/2017-
2018_GrafikiNavchProces/Grafik_osvitnogo_procesu.pdf).

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

У ЗВО чітко врегульовано правила проведення контрольних заходів такими нормативними
документами:Положення про організацію освітнього процесу,Положення про порядок оцінювання знань і умінь
здобувачів ВО ЛТЕУ , Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів ВО (проведення ректорських
контрольних робіт) у ЛТЕУ , Положення про організацію викладання дисциплін іноземними мовами
http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/?L=12. Під час інтерв’ю зі ЗО ЕГ
переконалась, що здобувачів доводять до відому про форми контрольних заходів викладачі дисциплін на першій
парі, вони також прописані в силабусах та РП навчальних дисциплін. ЗВО мав розроблене Положення про
використання технологій дистанційного навчання, де прописані особливості та умови дистанційного навчання та
проведення контрольних заходів
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_VikorDistTehn.PDF.
Об`єктивність екзаменатора регулює: Положення про корпоративну культуру
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KorporKult.pdf. При
проведенні підсумкових контрольних заходів у ЗВО користуються комп’ютерною програмою “TEST-2003” для
тестування ЗО; екзамени, в більшій мірі, проводяться в письмовій формі, із обов`язковим залученням 2-х
екзаменаторів. Захист звітів з практики проводиться в присутності комісії з трьох НПП запропонованих завідувачем
кафедри при попередній їх перевірці на плагіат. Студенти також мають право на повторне проходження
контрольних заходів, що регулюється Положенням про повторне проходження контрольних заходів здобувачами ВО
ЛТЕУ http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KontrZahod.pdf. До
таких випадків відноситься: академічна заборгованість, недопуск чи відсутність на контрольному заході, оцінка
рівня F, FX. При наявності належних причин (хвороба, відрядження і т.д.) ЗО може отримати інд.графік складання
семестрового контролю. Проте, якщо ЗО має більше двох заборгованостей, він виключається з ЛТЕУ. ЗО за ОП не
мали практики повторного проходження контрольних заходів. У ЗВО проводиться загально університетські
опитування двічі на рік, що включає в себе опитування щодо об`єктивності екзаменаторів, проведення контрольних
заходів, конфлікту інтересів в т.ч. http://www.lute.lviv.ua/osvita/monitoring-jakosti-osviti/anketuvannja-zdobuvachiv-
vishchoji-osviti/?L=946. ЗО та НПП вказали, що на ОП були відсутні конфліктні ситуації, які потребували б
процедурного розв`язання, проте врегулювання конфліктних ситуацій прописане в: Положенні про розв'язання
конфліктних ситуацій
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KonfltSituac.pdf, Порядку
врегулювання конфліктних ситуацій http://www.lute.lviv.ua/
fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/2019_PoridVregKonf.PDFта ЗО з ними ознайомлені.

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

У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності,
прописані в Положенні 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, Положенні 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 зі слів ЗО, більшою мірою популяризується науковими керівниками кваліфікаційних
робіт і гарантом ОП. Керівники практик, курсових, кваліфікаційних робіт працюють зі ЗО задля уникнення будь-
яких видів академічної недоброчесності. Робота всієї кафедри націлена на неприпустимість академічного плагіату:
взаємовідвідування пар, проведення відкритих лекцій і т.д. НПП кафедри через опитування ЗО дізнаються про їх
рівень обізнаності, реагування та виявлення https://forms.gle/UvS4sdswLudDuaV16. У ЗВО створена Комісія з питань
академічної доброчесності та етики, яка займається розглядом питань виявлення недоброчесності.
Загальноуніверситетських заходів щодо цього питання не проводиться або ЗО не брали в них участі, адже ствердної
відповіді при інтерв`ю ЕГ не отримала. Перевірка робіт здійснюється на кафедрі ТтаГРС системою Unicheck.
Порушень академічної доброчесності (списування, перефразування, фальсифікація) на ОП не було виявлено. Проте,
якщо такі випадки будуть зафіксовані, то відповідно до Положення про дотримання принципів академічної
доброчесності
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobroches
nist.pdf ЗО будуть змушені повторно проходити оцінювання за дисципліною, курсом; виконувати додатково
індивідуальне завдання за темою кваліфікаційної роботи. При серйозних порушеннях можуть бути виключені з
числа студентів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

• Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими,
регламентуються рядом нормативних документів. • Під час інтерв’ю зі ЗО ЕГ переконалась, що здобувачів доводять
до відома про форми контрольних заходів викладачі дисциплін на першій парі, вони також прописані в сила бусах і
робочих програмах навчальних дисциплін; • У ЗВО користуються комп’ютерною програмою “TEST-2003” для
тестування ЗО; • У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності та регулюються нормативними документами; • У ЗВО створена Комісія з питань академічної
доброчесності та етики; • Перевірка робіт здійснюється на кафедрі ТтаГРС системою Unicheck. Позитивні практики:
• Розроблено Положення про використання технологій дистанційного навчання; • Об`єктивність екзаменатора
регулює нормативний документ етичної поведінки викладача: Положення про корпоративну культуру; • Керівники
практик, курсових, кваліфікаційних робіт працюють зі ЗО задля уникнення будь-яких видів академічної
недоброчесності.

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

• Так, як ЗО не зовсім ознайомлені із загальноуніверситетськими заходами популяризації академічної
доброчесності, активізувати діяльність таких заходів та залучати ЗО до них (круглі столи, відкриті лекції, дебати).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП у контексті Критерію 5 відповідає вимогам. Критерії оцінювання знань студентів є чіткими, зрозумілими,
перебувають у відкритому доступі та дозволяють з’ясувати рівень засвоєння запланованих результатів навчання. У
ЛТЕУ застосовуються різні методи та форми оцінювання для перевірки запланованих результатів навчання.
Студенти своєчасно (до початку вивчення дисципліни) інформуються про особливості та вимоги оцінювання. Графік
підсумкового оцінювання освітніх компонент перебуває у відкритому доступі та своєчасно доводиться до студентів.
У ЛТЕУ також встановлені чіткі правила для повторного перескладання заліків і іспитів (у випадку необхідності).
Існує система зворотного зв’язку зі студентами щодо процедур оцінювання. В ЗВО постійно імплементуються
відповідні процедури, спрямовані на запобігання плагіату та проявів неетичної поведінки в академічній сфері. У
відповідності до ОП атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної дипломної

Сторінка 16



роботи, що відповідає вимогам проекту Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 24
«Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Прописані вище сильні сторони і позитивні практики при
аналізі діяльності ЗВО за критерієм 5 дозволили експертній групі зробити висновок про відповідність ОП за
спеціальністю 242 «Туризм» (магістерський рівень) рівню В за критерієм 5.

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 «Туризм» відповідають як мінімум 7 – 9 пупктам ліцензійним умовам п 30 мають
фахову кваліфікацію яка підкріплена сертифікатами, підвищенням кваліфікації, фаховими статтями, нав.
посібниками у контексті викладання певних дисциплін та забезпечення досягнення ПРН. Всі підтверджуючі
документи за ссилкою https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/2780/view. Усі викладачі мають кваліфікацію відповідно
до спеціальності згідно із дипломом про вищу освіту чи науковий ступінь. Академічна кваліфікація 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. Позитивною
характеристикою ОП є наявність певної частки викладачів із належною професійною кваліфікацією. До освітнього
процесу залучені професіонали-практики для викладання як обов'язкової освітньої компоненти (“Туристично-
екскурсійні ресурси Львівської області” – начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Табака Н.М.),
так і вибіркової освітньої компоненти (“Ревенью менеджмент” – заступник директора ПрАТ ГВК “Дністер” Гагаріна
О.М.)

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_Posa
d_N.pdf). На сайті університету публікується інформація про вакантні посади, у якій обов'язковою складовою є
вимоги до НПП щодо досвіду практичної діяльності у відповідній професійній сфері
(http://www.lute.lviv.ua/universitet/konkurs-na-vakantni-posadi/?L=26). Процедури конкурсного добору НПП
дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму претендентів.

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 до освітнього процесу на постійній основі (на посаді старшого викладача кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи працюють Табака Н.М. та Гагаріна О.М.); 2) залучення складу робочої групи з якості
(Гриник Г. З., начальник управління туризму Львівської міської ради); 3) рецензування представниками
роботодавців освітньої програми «Туризм» (Ліптуга І.Л., Василів О.Я., Сорока О.І.); 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 (Дні європейської спадщини, Міжнародний день туризму, Міжнародний форум гідів тощо); 6)
проведення на ОП «Туризм» тематичних лекцій, майстер-класів та інших зустрічей із практиками (туроператори).
Усе це було підтверджено на зустрічі експертної групи із представниками роботодавців. Крім того, для
підтвердження комісії були надані протоколи засідань робочої групи з розробки ОП та договори на проходження
виробничих практик. 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.

Участь у реалізації освітнього процесу на ОП «Туризм» фахівців-практиків, експертів у галузі та представників-
роботодавців на постійній основі та на умовах трудових відносин підтверджена як гарантом програми, так і самими
роботодавцями, інформація про яких є на інтернет-сторінці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/vikladackii-sklad/?L=28).
Крім того, ЗВО 2-3 рази на місяць запрошує цих стейкхолдерів для певних тематичних зустрічей та майстер-класів.
Крім того, у межах освітніх компонент забезпечується проведення екскурсій для студентів безпосередньо на

Сторінка 17



підприємства. Також періодично організовуються виїзні заняття. Усе це засвідчила зустріч зі здобувачами вищої
освіти.

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
ЛТЕУ(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Aspirantura/Docs/POLOZHENNJA__stazhuva
nnja.pdf) 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 документів які розміщенні на сайті університету засвідчив, що всі НПП ОП «Туризм» 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, Болгарія, Латвія та ін.) підтверджуючи документи за посиланням
http://www.lute.lviv.ua/education/pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja-naukovo-pedagogichnikh-
pracivnikiv/skankopiji-dokumentiv-pro-prokhodzhennja-pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja/. Таким чином,
забезпечення професійного розвитку НПП орієнтоване на співпрацю ЛТЕУ із іншими організаціями, а інколи і на
повну індивідуальну організацію таких процесів з боку викладачів. До того ж 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). Доцільно
збільшити періодичність внутрішніх університетських семінарів 1 раз на семестр на 2 рази, що покращить
сприйняття інформації НПП. Однак, під час інтерв’ювання, викладачі 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.P
DF). 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 загально університетському 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. Аналіз засвідчив, що рейтинги викладачів залежать
наявності методичного забезпечення навчальних дисциплін (п.1.1, 1.2 Додатку А), результатів анкетування студентів
щодо професійної компетентності та педагогічної майстерності (п. 1.3 Додатку А), підвищення педагогічної
майстерності (п. 1.4 Додатку А), рівня наукової та професійної активності (п. 2.1 – 2.8 Додатку А) та ін. Під час
інтерв'ювання НПП навели приклади їх матеріального стимулювання (часткове покриття витрат на публікацію
монографії, статей у Skopus та WebofScience, участь у конференціях; преміювання за захист дисертації).

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 «Туризм».
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 і публічність оголошення конкурсу. Під час оголошення
конкурсу на заміщення вакантних посад НПП визначаються додаткові вимоги до кандидатів щодо досвіду
практичної діяльності при викладанні деяких дисциплін ОП «Туризм». Співпраця із численними роботодавцями у
контексті організації та реалізації освітнього процесу. Залучення представників роботодавців для проведення
окремих аудиторних занять на умовах трудових відносин. ЛТЕУ за ОП «Туризм» сприяє професійному розвитку
викладачів у співпраці ЗВО із іншими організаціями у різних формах (підв. кваліф., стажування, конференції)
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2019-
2020/Mizjuk_B._M.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2019-
2020/2._Svidruk_I._I..pdf та у різних країнах
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2019-
2020/Barna_M._JU._4.pdf;
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2019-
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2020/Svidruk_I._I..pdf це підтверджено документами які були надані під час акредитаційної експертизи.
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.

Рекомендовано заохочувати академічний персонал ОП до додаткової зайнятості у сфері туризму на умовах
сумісництва або укладання цивільно-правових договорів, що надасть можливість НПП підвищити свій практичний
досвід в даній сфері тим самим фахові знання покращать зміст ОП «Туризм». Продовжувати активну роботу
науково-педагогічних працівників щодо участі у наукових проектах; підвищити рівень публікаційної активності
науково-педагогічних викладачів у журналах, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of
Science.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітньо-професійна програма у контексті Критерію 6 відповідає вимогам. Склад, наукова спрямованість і
кваліфікація науково-педагогічних працівників достатні для успішної реалізації освітньо-професійної програми.
ЛТЕУ забезпечує умови для професійного розвитку та постійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ЕГ під час он-лайн огляду й на підставі відеоролику встановлено, що фінансові, матеріально-технічні ресурси і НМЗ
достатні для реалізації цілей ОП і ПРН. Усі лекційні аудиторії забезпечені мультимед. обл-ням, є спец. навч. ауд. для
здобувачів ОП. Зокрема, „Навч. ауд. з туризму”, обладнана спец. мапою для наочного сприйняття орендування тур.
дестинацій у форматі 3D, 3D проектором і 20 комплектами 3D окулярів для проведення практ. з дисц.
„Інновац.технології в туризмі”; “Навч. тур.центр”, оснащений відповідними матеріалами й мультимед. проектором,
інтерактивною дошкою, ноутбуком; комп’ютерний клас, обладнаний 15 комп., мультимедійним проектором,
екраном і спец. програмним забезпеченням (GDS “Amadeus”, “Парус. Туристичне підприємство”; GoogleEarth, MS
Progect - у вільному доступі). Освіт. процес у ЗВО повністю забезпечений комп’ютерами. Крім того, для опанування
основами роботи тур. інфраст. для здобувачів ОП діють спец. навч.ауд. („Навч. готель”, „Навч. бар/ресторан”,
оснащені проф.облад.). Наявна потужна бібліотека ЛТЕУ http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/library/, фонд
якої постійно поповнюється та включає наступні ресурси: електр.бібліотеку, електр.бібліотечний каталог, он лайн
бібліотеку навч. літ-ри CUL Online, GÉANT–освітній проект Інтернет мережі. Працює сайт бібліотеки
lib.lac.lviv.ua.Навч.-методичне забезпечення ОП є достатнім. Передплачуються також професійні видання: журнали
„Український туризм”, „Академія гостинності”, „Міжнар. туризм”, „Тревел”, „Мир туризма”, „Вокругсвета”,
„Туристична газета” та ін. Студентами підтверджено, що усі іногородні на 100% забезп. гуртож. Всього в університеті
3 сучасні гуртожитки. Гуртожитки знаходяться у належному стані (ремонт кімнат 1 раз на 2 роки; повністю замінені
кухонні плити; поступово замінюються труби, комунікації й вікна). Власна котельня забезпечує комфорт здобувачів
під час опалювального сезону. На фокус-групі здобувачі відзначили, що задоволені умовами проживання. На
території закладу й гуртожитків безкоштовний доступ до мережі Інтернет, що підтвердили студенти й працівники
ЗВО під час інтерв’ю. На сайті ЛТЕУ функціонує освітня платформа Moodlehttp://virt.lac.lviv.ua/?lang=ukдля
дистанційного навчання. ЕГ пересвідчилась, що ЗВО також має спец. ауд. для диплом. проектування, вивчення
іноз.мов, а також кабінет аудіювання (оснащений комп’ютерами й аудіоапаратурою). Проектна ауд. передбачає вхід
за особистими кодами студентів, що гарантує конфіденційність і збереження інформації, наприклад під час роботи
над Каліф. дослідженням. Крім того, у навч.корпусі передбачено аудиторію для проведення майстер-класів і
гостьових лекцій представниками роботодавців. У корпусах ЗВО є студентські їдальні й буфети. ЛТЕУ має
спорткомплекс, у поза аудиторний час доступ для здобувачів є безкоштовним. ЕГ дійшла обґрунтованого висновку,
що в цілому освітній процес забезпечується належним чином, що загалом сприяє якісному функціонуванню ОП й
містить елементи зразковості.
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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.

ЕГ підтверджує, що ЛТЕУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до відповідної інфраструктури
та інформресурсів, необхідних д л я навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП. Зокрема, є
в і л ь н и й доступ до бібліотечних фондів ЛТЕУ, функціонує сайт бібліотеки lib.lac.lviv.ua,
електр.бібліотекаhttp://lib.lac.lviv.ua/lib та електр. бібліотечний каталог http://ecat.lac.local:8080/. Це підтвердили
під час зустрічей фокус-групи здобувачів ВО, студентського самоврядування та викладачів ОП. Також було
зазначено, що на території університету наявні зони вільного доступу до мережі Інтернет, у т.ч. Wі-Fі. Варто
звернути увагу, що всі силабуси для зручності здобувачів переведені в QR-коди, що є інноваційним в організації
навч.процесу. Для здобувачів також функціонує Центр міжнародної освіти та співпраці, що надає допомогу
здобувачам ВО університету в організації навчання закордоном за програмами обміну, подвійного диплому, участі
здобувачів у міжнародних проектах, програмах, фондах, грантах і програмах стажування
(http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/viddil-mizhnarodnikh-zvjazkiv-i-strategichnogo-rozvitku/dijalnist/ ).
Соціально-побутова інфраструктура ЛТЕУ включає їдальню та буфет у навч. корпусах, 3 гуртожитки,
спорткомплекс, актову залу, де проводяться всі позанавчальні студентські заходи, працюючий медичний
кабінет,кабінет психолога/освітнього омбудсмена. Спеціально зонована їдальня, де здобувачі у т.ч. переглядають
ролики з туристичної тематики. Для здобувачів ОП функціонують спеціалізовані навч.-виробничі лабораторії:
„Навчальна ауд. з туризму” (основна увага приділяється організації обслуговування осіб з інвалідністю та спеціально
облаштована плиткою для незрячих і розширеним входом для колясочників); „Навчальний тур.центр”, де
організовано куточок туристично-інформаційного центру, є відповідні мінісимуляції, проходять наукові гуртки за
ОП; „Лабораторія проектування”, де проходять ділові ігри, робота в групах, обладнані комп’ютерами з програмним
забезпеченням “Парус” (угода з ТОВ "Програма Регіони" №59, від 23.01.2018 р.), GDS Amadeus (договір від
06.11.2019 р.), GoogleEarth, MS Progect (у вільному доступі). Наявний потужний спорткомплекс, що включає
спортивні зали з необхідними тренажерами й обладнанням; діють спортивні секції волейболу, футболу, баскетболу,
фітнесу, тенісу (всього 18 секцій), що є безкоштовними для здобувачів ВО.

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.

Рівень освітнього середовища в університеті для здобувачів ОП знаходиться на високому рівні, що забезпечує
відповідний персонал ЛТЕУ. Навчальні приміщення відповідають чинним будівельним і санітарним нормам, а
також вимогам правил пожежної безпеки й охорони праці. У гуртожитках на кожному поверсі встановлено
відеоспостереження. На території університету функціонує медичний пункт (включає ізолятор і фізіотерапевтичний
кабінет), в якому працює лікар-терапевт і надає медичну допомогу здобувачам ВО. В університеті також працює
штатний психолог (http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/psikholog/), який надає морально-психологічну
допомогу студентам, допомагає пройти соціальну адаптацію та ін., що можна вважати доброю практикою. До
психолога може звернутися як здобувач ВО, так і НПП. У ЛТЕУ на громадських засадах запроваджено інститут
освітнього омбудсмена http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/osvitnii-ombudsmen/, пріоритетом діяльності
якого є сприяння захисту прав у сфері освіти здобувачів ВО та НПП, що є інноваційною практикою для ЗВО
України. Причому штатним психологом і освітнім омбудсменом є одна й та ж особа. ЕГ переконалася, що у цій
ситуації немає конфлікту інтересів, оскільки їх функції дещо відрізняються й відповідно не дублюються. Під час
фокус-груп із здобувачами ВО, студентським самоврядуванням і НПП було виявлено, що ЛТЕУ регулярно
проводить заходи задля забезпечення психологічного здоров'я здобувачів і НПП. Зокрема, проводяться анонімні
опитування щодо міжособистісних стосунків для зведених груп, тренінги й семінари для здобувачів і окремо НПП
(наприклад, щодо розвитку стресостійкості, як подолати професійне вигорання та ін.). Для анонімного звернення
для здобувачів ВО й персоналу ЗВО передбачено й такі інструменти як „Телефон довіри” і „Скринька довіри”
(встановлена на 1 поверсі усіх навч.корпусів). ЕГ також переконалася у тому, що в університеті в цілому склався
сприятливий морально-психологічний клімат. Отже, під час експертизи було встановлено, що освітнє середовище є
безпечним для життя й здоров’я здобувачів ВО, які навчаються за ОП, і спроможне задовольнити їхні потреби й
інтереси. На зустрічі з представниками студентського самоврядування ЕГ переконалась, що ЗВО застосовує
студентоцентрований підхід і до думки здобувачів у цілому дослухаються.

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

На проведених зустрічах з фокус-групами ЕГ переконалась, що рівень задоволеності здобувачів ВО освітньою,
організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою досить високий. Комунікація зі
студентами ОП відбувається через інститут кураторів на підставі затвердженого Положення про куратора
академічної групи ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_Kuratora.pdf і викладачів; з
питань організаційної та освітньої підтримки - через кафедру туризму та готельно-ресторанної справи, деканат та
інші структурні підрозділи за напрямами їх діяльності. Наприклад, у ЗВО запроваджено виховні години з
куратором, на яких обговорюються нагальні проблеми здобувачів, інформування їх про важливі події та новини. У
ЛТЕУ організовується величезна кількість поза навчальних заходів. Консультативну й соціальну підтримку
здобувачів ВО забезпечують освітній омбудсмен і штатний психолог. Потужну інформаційну підтримку
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забезпечують також органи студентського самоврядування. Крім основних, діють також додаткові комунікаційні
канали: сайт ЗВО, сторінки в соц. мережах, платформи спільної роботи такі як Moodle. Рівень задоволеності
здобувачів ВО такою підтримкою визначається та аналізується університетом на підставі анкетного опитування за
допомогою гугл-форми, а результати оприлюднюються на сайті та обговорюються на різних рівнях ЗВО (звіт –
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/ZVIT_OPITUV_OPP_TURIZM_M
AGISTR_ANALIZ_JAKOSTI_NAVCHANNJA.pdf). За результатами опитування було з’ясовано, що студенти прагнуть
створення культурно-масових гуртків, зокрема, танцювального та ораторського мистецтва. Дана пропозиція поки не
реалізована ЗВО, оскільки навчання відбувається в умовах карантину й дистанційно. Водночас, під час інтерв’ю з
представниками студентського самоврядування встановлено, що за побажанням студентів ЗВО створено
студентський простір в одному з навч.корпусів. ЕГ переконалася, що в цілому ЛТЕУ належним чином забезпечує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів ВО, які навчаються на
даній ОП.

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

Питання організації інклюзивного навчання в університеті регулюються Порядком реалізації права на вищу освіту
осіб з особливими освітніми потребами у ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_OsobPotreb.pdf. Під час
зустрічей було відмічено, що на даній ОП особи з особливими освітніми потребами не навчаються. Однак, для осіб з
особливими освітніми потребами передбачено навчально-реабілітаційний супровід у ЛТЕУ (навчально-
організаційний, психолого-педагогічний і соціальний). Крім того, навчальні корпуси облаштовані пандусом з
відповідним ухилом; мобільними гусеничними сходовими підіймачами типу "ROBY T09"; кнопками виклику при
вході та на кожному поверсі, а також супровід відповідальної особи (призначається наказом ректора); спеціально
обладнаними приміщеннями для особистої гігієни. Для незрячих осіб або осіб з порушенням зору розміщено
інформаційні таблички з добре видимим контрастним шрифтом достатнього розміру і шрифтом Брайля та
тактильні наклейки на початку і вкінці поручня. У „Навчальній аудиторії з туризму” створено доступне середовища
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідна ширина дверного проходу, пандус,
тактильна плитка). Крім того, у цій аудиторії приділяється увага організації обслуговування саме осіб з інклюзією.
На сайті ЛТЕУ також розміщено висновки від фахових експертів щодо доступності корпусів університету для осіб з
особливими освітніми потребами (http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/Visnovok_1.JPG і
http://www.lute.lviv.ua/uploads/pics/Visnovok_2.JPG). ЛТЕУ співпрацює з громадськими організаціями осіб з
особливими потребами, що було підтверджено під час інтерв’ю з роботодавцями (Волошинський О.О., директор ГО
„Товариство Зелений хрест”), за допомогою яких і облаштовано відповідні зручності. ЕГ зробила висновок про те,
що організація інклюзивного навчання в ЛТЕУ є певною мірою зразковою і містить елементи інноваційності.

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.

На переконання ЕГ в ЛТЕУ наявна політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема, пов’язаних з
сексуал. домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), що визначається: Положенням про розв’язання
конфл. ситуацій у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_KonfltSituac.pdf );
Порядком врегулювання конфліктних ситуацій в ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/2019_PoridVregKonf.PDF ); Положенням про
протидію торгівлі людьми
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Pologennia_Prot_Torg_Ludmi.pdf
) ; Антикорупційною програмою ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/AntikorupPrograma.pdf). Більше того, наказом
ректора від 28.04.2016 р. №125/01 запроваджено інститут уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення
корупції в ЛТЕУ, основні завдання й повноваження якої визначено відповідним Полож.
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2016_VijavKorup.PDF). Обов’язки
уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції в ЛТЕУ наказом ректора покладено на 2-х осіб: начал.
відділу кадрів і юрисконсульта. Зазначені нормативні докум. є доступними для всіх учасників освітнього процесу.
Якщо виникли конфлікти, здобувач ВО завжди може звернутися до адміністр. або відповідних служб (освітнього
омбудсмена, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції), психолога у дні та години
особистого прийому або за e-mailpsyholog(at)lute.lviv.ua,куратора академічної групи, органів студент. самоврядув., а
також скористатися „Скринькою довіри” або „Телеф. довіри”. У ЛТЕУ оприлюднено для обговорення проект
Положення про функціонування у ЛТЕУ поштової скриньки „Скринька довіри” та телефонної лінії „Телефон довіри”
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/ Proekt/Proekt_SkrinDovir.pdf), що дозволить
унормувати й удосконалити відповідно до сучасних вимог наявний інструментарій вирішення конфліктних ситуацій
у ЗВО. За результатами опитування (Звіт -
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/ZVIT_OPITUV_OPP_TURIZM_M
AGISTR_ANALIZ_JAKOSTI_NAVCHANNJA.pdf) з’ясовано, що жоден із здобувачів за ОП (члени його родини)
упродовж навч. не давали неправомірної винагороди/подарунків. Крім того, здобувачам було запропоновано в
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анкеті самостійно вказати/повідомити про інші порушення/зловживання. Таких повідомлень не надійшло. Під час
зустрічей з різними фокус-групами було підтверджено, що на даний момент у межах ОП не подавалися скарги та
заяви, пов'язані з необхідністю вирішення конфліктних ситуацій, дискримінацією чи корупційними проявами.
Ефективність процедур розгляду ЕГ встановити не було можливості через відсутність таких випадків. Водночас,
здобувачі ВО за даною ОП підтвердили, що добре обізнані з процедурою вирішення конфліктних ситуацій у ЛТЕУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансові, матеріально-технічні ресурси й навчально-методичне забезпечення ОП створюють умови для досягнення
визначених цілей і ПРН. Наявна матеріально-технічна база є певною мірою зразковою і містить елементи
інноваційності в організації інклюзивного навчання. ЛТЕУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів
ВО до відповідної інфраструктури та інформресурсів. Освітнє середовище у цілому безпечне для життя і здоров’я
здобувачів ВО за ОП та дозволяє задовольнити їхні потреби й інтереси. У ЛТЕУ працює штатний психолог, який
веде особистий прийом і систематично проводить тренінги/семінари (наприклад, щодо морально-психологічного
клімату в групі, соціальної адаптації та ін. для здобувачів і з питань розвитку стресостійкості, запобігання
емоційному вигоранню – для НПП), що можна вважати позитивною практикою. Для студентів запроваджено також
інститут освітнього омбудсмена. Працює медичний пункт, що включає ізолятор і фізіотерапевтичний кабінет. У
гуртожитках для забезпечення безпеки здобувачів ведеться відеоспостереження за допомогою камер, що
встановлені на кожному поверсі. Створено сучасні навч. лабораторії: „Навчальна ауд. з туризму”, обладнана спец.
мапою для наочного сприйняття брендування тур. дестинацій у форматі 3D; “Навчальний тур.центр”; комп’ютерний
клас, обл-ні сертифікованими програмами GDS Amadeus, “Парус. Туристичне підприємство”. В Університеті
регулярно проводяться опитування здобувачів ВО за даною ОП з різних питань організації освітнього процесу та
створення умов для досягнення визначених ОП цілей і ПРН, результати яких містяться у відкритому доступі на сайті
http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/ opituvannja/. Усі
силабуси для зручності здобувачів переведені в QR-коди, що є інноваційним в організації навч. процесу. Для
здобувачів, які вступають з високим середнім балом ЗНО (~170) і навчаються на відмінно в подальшому,
гарантується безоплатне навчання у ЛТЕУ, що підтвердили представники студ. самоврядування під час зустрічі. Все
це є зразковою практикою у контексті критерію 7.

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

Слабкі сторони відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Беручи до уваги високий рівень відповідності ОП „Туризм” за підкритеріями 7.1, 7.3, 7.4 і 7.6, елементи
інноваційності за підкритеріями 7.2 і 7.5., ОП та освітня діяльність за даною програмою повністю відповідають
Критерію 7, у тому числі мають зразковий та інноваційний характер. Зокрема, наявність комп'ютерних аудиторій,
оснащених ліцензованим програмним забезпеченням та іншими актуальними технологіями; створено навчальна
лабораторії „Навчальна аудиторія з туризму” (основна увага приділяється організації обслуговування осіб з
інвалідністю та спеціально облаштована плиткою для незрячих і розширеним входом для колясочників) і
„Навчальний туристичний центр” (де організовано куточок туристично-інформаційного центру, є відповідні
мінісимуляції, проходять наукові гуртки за ОП). Спеціально зонована їдальня, де здобувачі у т.ч. переглядають
ролики з туристичної тематики. Наявний потужний спорткомплекс, що включає спортивні зали з необхідними
тренажерами й обладнанням, діють спортивні секції волейболу, футболу, баскетболу, фітнесу, тенісу (всього 18
секцій), що є безкоштовними для здобувачів ВО. Для студентів запроваджено інститут освітнього омбудсмена, що є
інноваційною практикою. Функціонує мережа веб-сервісів, що актуалізується та регулярно поповнюється новими
матеріалами. Наявний бібліотечний фонд ЛТЕУ, що постійно оновлюється і представлений не тільки паперовими
інформаційними ресурсами, але й налічує електронні інформаційні ресурси.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Заг.політика та процедури ЗВО щодо розроблення, затвер., моніторингу й період.перегляду ОП рег-ся док-ми:
Положенням про систему ВЗЯОД та якості ВО ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Yakist_Osvity.pdf;
Положенням про ОП ЛТЕУ http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/
www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_Pologennia_pro_OsvitniProgram.pdf. ЕГ встановлено
відповідність розробл. ОП до Положення про ОП. Під час спілкування з фокус-групами встановлено, що моніт. ОП
здійснюється систем. шляхом опитування стейкхолдерів, у т.ч. роботодавців. Структурою, що рег. питання моніт. й
період.оновлення ОП є Від.моніторингу якості освіти та акред. http://www.lute.lviv.ua/structure/other-units/viddil-
monitoringu-jakosti-osviti-ta-akreditaciji/. Причому в ЛТЕУ питання моніт., самообстеж. і перегляду ОП покладено на
роб.групу з якості ОП (форм. з проектної групи та ГЗ на ОП) за рішенням гаранта ОП, до її складу входять також
здобувачі ВО і роботодавці. Моніт. якості підготовки фах. і РН здійснюється з точки зору здобувачів і роботодавців
(анкетування, соц.дослідження). Крім того, процедура перегляду передбачає 2 етапи: оновл. (провод. щорічно й
стосується перегляду усіх компонентів ОП, крім мети/місії та ПРН) і модернізація (стосується зміни мети/місії і
ПРН). Водночас, у Положенні про ОП встановлюється лише можливість щорічного оновл. ОП (п. 6.8), процедура
систем. перегляду ОП не є обов’язковою. Визначено також, що повторне затвер. ОП відбувається з ініц. проєктної
групи або факультету, що її реалізує, у разі значного оновл., більше, ніж на 50% (п. 6.8). При розробленні ОП
„Туризм” та її гром.обговоренні були внесені пропозиції внутр. і зовн. стейкхолдерами
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/
Docs/Propoziciji_do_OPP_Turizm_OR_magistr.pdf). Підтверджено, що зміни до ОП „Туризм” затвер. Вчен.радою
ЛТЕУ 17.06.2020 р. (прот.№10). Зміни стосувалися кореляції ОК і ВК: вилучення з ОК „Упр.безпекою
життєдіяльності та охорона праці” (за проп. здобувачів); перенесення дисц. „Інтелект.власність” до ВК (за проп.
НПП); доповнення ОП ОК „Методика викладання” і „Пед. практика” (за проп. зовн.стейкхолдерів) та ін. ЕГ на запит
були надані відповідні прот. засідань проектної групи ОП (№2 від 27.10.2018) та роб.групи з якості ОП (№2 від
26.11.2019). У ЛТЕУ забезпечено публічність інформації про ОП, які розміщено на сайті
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/OPP_Magistr/2020/OPP_Turizm_Magistr_202
0_r.pdf; http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/ data/ Academy/Osvita/ OPP_Magistr/2019/Turyzm.pdf.
Отже, на ОП дотримуються процедур ЗВО щодо її розроблення, затвердження, моніторингу та період. 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.

ЕГ під час зустрічей зі здобувачами і студ.самоврядуванням пересвідчилась, що на ОП здобувачі мають можливість
вносити свої пропозиції/зауваження через систематичне анкетування за встановленою формою
(https://forms.gle/Gt7M9gWQYbgpvvRC6). Результати анкетування щодо визначення рівня залучення студентів до
розробки і перегляду ОП відображено у Звіті
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/Turizm_MAG_Riven_obiznanosti.
pdf). У опитуванні взяло участь 7 здобувачів ВО, які навчаються за ОП. Так, 71,4% респондентів залучалися до
перегляду ОП, 57,1% - надавали свої пропозиції щодо удосконалення ОП, а 42,8% - вказали, що надані ними
пропозиції були враховані. Під час зустрічей ЕГ з фокус-групами здобувачів ВО та представниками студентського
самоврядування було підтверджено, що думка студентства береться до уваги, а висловити своє бачення студенти
можуть, у т. ч. під час анонімного анкетування та на засіданнях ради факультету. Крім того, представники
студентського самоврядування беруть участь у складі робочої групи з якості ОП „Туризм” (Фалюта Я.Є.,
магістрантка2 року навчання), комісії з якості факультету (протокол №7 від 28.04.2020р.), ради з якості
університету (наказ від 30.10.2020 №239/01) і мають можливість донести побажання щодо покращення якості
освіти, а також безпосередньо брати участь в обговоренні й прийнятті відповідних рішень. Здійснено рецензування
ОП головою студентського самоврядування О.А.Бойко
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Recenziji/Studentska_rada.pdf). Деякі проп.
здобувачів ВО враховано під час вдосконалення цієї ОП. Але, варто зауважити, що зміни стосувалися, в основному,
змісту освітніх компонент. Так, за пропозицією здобувачів з обов’язкових була вилучена навч.дисципліна
„Управління безпекою життєдіяльності та охорона праці”, а також вносилася пропозиція збільшити перелік фахово
орієнтованих дисциплін у вибірковій компоненті. Слід також зазначити, що програма існує лише 1,5 роки і
фактично в умовах дистанційного навчання, масштабні перегляди ОП не проводились. Враховуючи терміни
функціонування ОП, підстав для значного (глибокого) її перегляду не було. Проте, у ході інтерв'ю з НПП було
зазначено, що в планах активно залучати студентів до оновлення ОП, про що також наголошено у згаданому вище
Звіті за результатами анонімного опитування здобувачів ВО. Отже, ЕГ встановила, що участь здобувачів ВО
відбувається на партнерських засадах, а до їх думки дослухаються.

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

ЕГ під час зустрічі з роботодавцями встановила, що ЗВО співпрацює з роботодавцями та їх об’єдн. на пост.основі.
Роботодавці залучалися в якості рецензентів ОП: у 2019р. – Табака Н.М., нач.упр. туризму та курортів Львів.ОДА,
Ліптуга І.Л., президент НТО; у 2020р. - Гриник Г.З., в.о.нач. упр. туризму Львів.міськради, Василів О.Я., директор

Сторінка 23



ТОВ “Круїз Пленет”. Крім того, проп. роботодавців щодо змісту підготовки за ОП врах. як під час обговор. на різних
заходах (гром.обговорення ОП http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/
www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/Propoziciji_do_OPP_Turizm_OR_magistr.pdf), так і через рецензування
ОП (турагенція “OTi Tour”, КП „Тур.-інформ. центр м.Дрогобича”, ГО „Товариство Зелений хрест”
(http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/ recenziji/?L=254); під
час проходження практик студ. на діючих підпр. на підставі дог. (готель „Дністер”, ТК „Акорд” та ін.
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/Praktika/2019_Perelik BazPrakt.pdf),
долучаються й до реал. проектів (ОТГ „Славське” і ГО „Зелений хрест”). Наприклад, за побажанням роботодавців ОП
доповнено навч.дисц.: „Ділова іноз. мова”, „Туризмологія”, „Креат. менеджмент”, „Тур.-рекреаційні ресурси
Львів.області” (ОК) і „Ревенью менеджмент” (ВК). Під час співбесіди у таргет-групі з роботодавцями з'ясовано, що
фахівці-практики залучаються до ауд.занять на умовах сумісництва (Табака Н. і Гагаріна О. на 0,25 ставки
ст.викладача), проведення гостьових лекцій. Крім того, з метою визначення рівня орг. та якості процесу надання
освіт.послуг на ОП проводиться спец. опитування роботодавців, результати остан. у Звіті
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/TURIZM_MAG_ZVIT_OPITUVAN
NJA_STEIKKHOLDERIV_SHCHODO_POKRASHCHENNJA_ORGANIZACII_TA_JAKOSTI_PROCESU_NADANNJA_PO
SLUG_NA_OPP_GRS.pdf). Так, у опитуванні взяли участь 21 роботодавець, які запропонували збільшити практ.
складову, залучати до освіт. процесу практиків і акцентувати увагу на розгляді кейсів під час ауд. роботи. Проп. були
враховані. Результати 2-го опитування щодо оцінювання ОП
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Opituvannja/TURIZM
_MAG_OPITUVANNJA_STEIKKHOLDERIV_2.pdf) засвідчили, що дана ОП відповідає вимогам, які висуваються до
випускників ОР магістр, та запропонували доп. дод.знаннями/уміннями, що повинна забезп. ОП: уміння
виріш.конфлікти, практ. підготовка закордоном, розмовна практика, комунік. навички спілкування з клієнтами.
Варто зазначити, що роботодавці залучені до процедур ВЗЯ ОП (Табака Н.М., Волошинський О.О., Василів О.Я.,
Сорока О.І. та Войнаш Л.Г.), у т.ч. й у складі роб. груп з якості (Гриник Г.З.). Отже, ЕГ встановила, що роботодавці
залучені на партнерських засадах до процедур забезпечення якості ОП.

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

ОП акредитується вперше. Водночас, ЕГ було виявлено, що на кафедрі здійснюється пост. моніторинг кар’єрного
шляху випускників інших ОП зі спец-ті Туризм і підтримується з ними зв’язок, збирається/аналізується інформація
щодо їх працевлаштування. Проводиться анкетування випускників (https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdjzliLKZnDU_xWNss3GB3m1mBcDbC5bUsHfRfpCRfEjkxmjw/viewform) для забезпечення зворотнього
зв`язку; двічі на рік (листування) уточнюється інформація щодо їх кар`єрного шляху і оприлюднюється
http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/ kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/vipuskniki/?L=176. На
сайті ЛТЕУ розміщується інформація щодо осн.напрямів роботи ЗВО зі сприяння працевлаштуванню здобувачів і
випускників, актуальні вакансії, поради (http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitnii-proces/pracevlashtuvannja/?L=102). З-
поміж випускників інших ОП зі спец-ті Туризм, які працюють за фахом і досягли успіхів у сфері туризму, є
менеджери туркомпаній, адміністратори гот.-ресторанних закладів, туркомплексів
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/vypusk2019 tourism.pdf,
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/ vypusk2020tourism. pdf). Під час
інтерв’ю зі здобувачами ВО, які навчаються на ОП, встановлено, що останні вже поєднують навчання з практичною
діяльністю за фахом (наприклад, А.Мельник, магістрантка 2 року навчання, працює в готелі „Дністер”). У цілому в
ЛТЕУ у Відділі моніторингу якості освіти та акредитації визначено дві особи, на яких покладено обов’язки збирання,
аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП і допомога в їх працевлаштуванні. З цією
метою ЗВО активно співпрацює з Центром зайнятості, щоквартально збирає пропозиції від роботодавців та
актуалізує інформацію за вакансіями (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/
data/Academy/Osvita/Pracevlashtuvania/ 2019.11.11AktualniVakansii.pdf). Роботодавці активно залучаються до
гостьових лекцій, практичних занять, запрошуються на День відкритих дверей, беруть участь у Днях кар’єри і
зустрічах-презентаціях роботодавців, під час яких здобувачі мають змогу взяти участь у конкурсах на отримання
роботи чи пройти співбесіду, а також усвідомити перспективи свого професійного становлення. Крім того, випускова
кафедра має значний перелік баз практик та угоди з підприємствами, які приймають на практику здобувачів з
можливістю подальшого працевлаштування (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita/
Praktika/2019_PerelikBazPrakt.pdf; http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/
Academy/Osvita/Pracevlashtuvania/Partner.pdf

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

Під час експертизи було встановлено, що в ЛТЕУ діє Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості ВО ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_Pologennia_pro_SitemZabez
JakistOsvit.pdf), що регулює здійснення моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної
доброчесності, який забезпечує вчасне реагування на необхідність змін в ОП на рівні ЗВО. На даний момент
основним інструментом виявлення недоліків є анкетування, що проводиться двічі на рік, і аналізується відділом
моніторингу якості освіти та акредитації. Порядок проведення анкетувань врегульовано Положенням про
опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності у ЛТЕУ
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(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2018_ OpitStejkhold.pdf) і
Положенням про опитування студентів щодо якості освітньої діяльності „викладач очима студентів” ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/ Academy/Docs/Polozhennya/2018_OpitStud.pdf). Зібрана
інформація аналізується та ОП адаптується для забезпечення її відповідності сучасним вимогам. Під час різних
фокус-груп ЕГ виявлено, що внесені пропозиції здобувачами ВО, НПП і роботодавцями знайшли своє відображення
в процесі реалізації та удосконалення ОП. Наприклад, за результатами моніторингу якості ОП (опитування),
роботодавцями звернуто увагу на недостатній рівень фахової практичної підготовки. Так, в ОП підсилено практичну
складову та запроваджено елементи дуальної освіти (проведення виїзних практ.занять в ОТГ „Славське”, створення
кейсів для аудиторного відпрацювання, Табака Н.); удосконалено програми практичної підготовки (доповнено
програму організаційно-управлінськими складовими, Василів О.Я.; практичне опрацювання методики
обслуговування осіб з інклюзією на підставі розроблених посібників укр., англ. і рум. мовами, Волошинський О.О.).
За пропозицією академічної спільноти ОП доповнено ОК „Методика викладання” і „Педагогічна практика”
(Мальська М.П.); з обов’язкової компоненти до вибіркової перенесено дисципліну „Інтелектуальна власність”
(Міщук І.П.). Зміст ОП скориговано також згідно з трендами сучасності в сфері туризму, зокрема, за пропозиціями
роботодавців запроваджено дисципліни „Креативний менеджмент” (Ліптуга І.Л.), „Ревенью менеджмент” (Гагаріна
О., готель „Дністер”), поглиблено вивчення іноземної мови шляхом впровадження за вибором студента фахової
дисципліни, що викладатиметься іноземною мовою (Василів О.Я.) та ін. Задоволено побажання студентів щодо
вилучення з ОП обовʼязкової ОК “Управління безпекою життєдіяльності та охорона праці”.

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

Акредитація ОП „Туризм” другого (магістерського) рівня ВО є первинною, тому зауважень і пропозицій,
сформульованих під час попередніх акредитацій, що мають братися до уваги, немає. Офіційних скарг щодо
провадження освітньої діяльності за ОП, що акредитується, не виявлено. Однак, при удосконаленні ОП частково
бралися до уваги рекомендації акредитаційної експертизи ОПП “Готельно-ресторанна справа” для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня ВО (рішення Нацагентства від 16.06.2020р., справа №0206/АС-20). Зокрема, щодо
ОП „Туризм”: 1) підсилено регіональний контекст при формулюванні фах.компетентностей, що забезпечується
вивченням обовʼязкової ОК “Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області” та вибіркової ОК “Управління
регіональним розвитком туризму”; 2) за результатами публічного обговорення 17.06.2020 р. затверджено
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/
2020_Pologennia_pro_NeformalnuOsvity.pdf), здійснюється популяризація правил визнання результатів
неформальної освіти серед здобувачів ВО та реалізація їх на практиці; 3) підвищено ефективність системи
моніторингу щодо виявлення випадків порушення принципів академічної доброчесності серед НПП і здобувачів
шляхом розширення бази джерел для порівняння; 4) до проведення ауд.занять залучено роботодавців на умовах
сумісництва (Табака Н.М. і Гагаріна О.М.); підсилено практичну складову академічної спільноти ЛТЕУ: гарант ОП
проф. Барна М.Ю. є дійсним членом ГО „НТО України”, закінчила курси GDS „Amadeus” та є сертифікованим
агентом з систем бронювання, що забезпечило доступ здобувачів ВО до сертифікованих програм „Amadeus” для
практичного опрацювання відповідних навичок і умінь; доц. Топорницька М.Я. отримала сертифікат на право
здійснення туристичного супроводу та включена до реєстру екскурсоводів м. Львова.

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

За результатами зустрічей з різними фокус-групами експерти дійшли висновку, що в ЛТЕУ сформована культура
якості ВО, яка сприяє постійному розвитку ОП й освітньої діяльності. Причому академічна спільнота є важливим
учасником процесу ВЗЯО в університеті. Відповідно до Положення про освітні програми ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/
Polozhennya_Osvitni_Programy.pdf) процедура забезпечення реалізації, управління, моніторингу й перегляду ОП та
аналіз показників із забезпечення якості ВО здійснюється в ієрархічній послідовності, що було підтверджено й
деталізовано в процесі інтерв’ю. Учасники академ.спільноти залучаються до процедур ВЗЯОД шляхом
колег.обговорення питань якості ВО на засіданнях кафедри і вчених рад підрозділів, проведення опитувань щодо
визначення зауважень і формування пропоз. стосовно удоскон. освітнього процесу та ОП, що реалізуються
(http://www.lute.lviv.ua/osvita/monitoring-jakosti-osviti/anketuvannja-zdobuvachiv-vishchoji-osviti/?L=240), а також до
обговорення змісту ОП на етапі її впровадження та реалізації. У ЗВО визначено чіткі й зрозумілі політика,
стандарти і процедури дотримання академ.доброчесності (Положення про дотримання принципів академічної
доброчесності у ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Docs/2019_Pologenia_Dobroches
nist.pdf), що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації ОП. Дієвим
інструментом дотримання академ.доброчесностіє використання системи “Unicheck” для перевірки кваліфікаційних
робіт на плагіат. За результатами такої перевірки видається звіт у форматі PDF і довідка на кожну роботу. ЕГ не
мала змоги перевірити це, оскільки випуску за ОП не було і здобувачами ще не захищалися кваліфікаційні роботи.
Під час зустрічей з різними групами стейкхолдерів спостерігалася сформована культура якості, що буде сприяти
розвитку ОП. Водночас, ЕГ звернула увагу, що роботодавці й здобувачі ВО не входять до складу проектної групи,
хоча й залучені до її діяльності в інших формах згідно з п. 4.2. Положення про ОП (наприклад, у якості рецензентів
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ОП). Крім того, роботодавці й здобувачі ВО залучаються до процедур ВЗЯО шляхом анкетного опитування
http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/opituvannja/,
рецензування http://www.lute.lviv.ua/structure/faculties/tkf/kafedra-turizmu-ta-gotelno-restorannoji-spravi/recenziji/ та
включення до робочих груп з якості ОП. Варто наголосити, що у ЛТЕУ функціонує відділ моніторингу якості освіти
та акредитації. Отже, ЕГ встановила, що сформована культура якості в ЛТЕУ сприяє розвитку даної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЛТЕУ в цілому сформовано культуру якості, а система забезпечення якості сприяє реагуванню на недоліки,
виявлені в ОП і освітній діяльності. Сильні сторони: 1. Запроваджена система внутрішньої якості згідно з
міжнародним стандартом ISO 9001:2015
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_Pologennia_pro_SitemZabez
JakistOsvit.pdf), що складається з групи локальних регуляторних актів ЛТЕУ
http://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/sistema-upravlinnja-jakistju/ ?L=38. 2. Наявність дієвої
системи моніторингу думки всіх стейкхолдерів, що відображено у Звітах за результатами опитування стейкхолдерів,
у т.ч. й здобувачів ВО. 3. Публічність інформації про ОП, взаємодію з основними стейкхолдерами, аналіз і
систематизація пропозицій стейкхолдерів щодо реалізації/удосконалення ОП забезпечується шляхом розміщення у
вільному доступі на сайті ЗВО, сторінці кафедри. 4. Вдосконалення ОП, коригування навчальних планів і змістовне
наповнення освітніх компонент здійснюється з урахуванням запитів бізнесу шляхом тісної співпраці з
роботодавцями та за допомогою інструментарію систематичного опитування. 5. Функціонування робочих груп з
якості ОП із залученням до їх складу роботодавців, НПП і представників студентського самоврядування. 6.
Забезпечено дотримання академічної доброчесності (Положення про дотримання принципів академічної
доброчесності у ЛТЕУ). 7. Наявність бази випускників і постійний моніторинг працевлаштування випускників ЗВО.

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

Під час фокус-груп здобувачі ВО за ОП, що акредитується, продемонстрували обізнаність, що таке соціальні
навички („soft skills”) та навели лише один приклад їх набуття (проект „Зимовий сад”, до реалізації якого залучені й
здобувачі ВО). Інших прикладів набуття „soft skills” за даною ОП здобувачами вищої освіти наведено не було.
Рекомендовано забезпечити популяризацію серед здобувачів ВО „soft skills”, акцентуючи увагу, які саме соціальні
навички формуються за ОП „Туризм” у розрізі освітніх компонент.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЕГ було встановлено, що внутрішня система забезпечення якості освіти у контексті ОП „Туризм” є дієвою.
Стейкхолдери, у т.ч. здобувачі ВО мають можливість вносити свої пропозиції та зауваження через анкетування, що
проводиться двічі на рік. Раз на квартал відповідальні особи за працевлаштування випускників збирають
пропозиції від роботодавців та актуалізують інформацію за вакансіями, тісно співпрацюють з цих питань з Центром
зайнятості, а також проводять моніторинг працевлаштування випускників та аналізують інформацію щодо їх
кар’єрного шляху, що є позитивною практикою. Недоліки не є суттєвими. Виділені вище сильні сторони й позитивні
практики при аналізі діяльності ЛТЕУ дозволили зробити висновок про відповідність ОП за критерієм 8 Рівню В.

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 ЗВО сформовані чіткі і зрозумілі правила і процедури, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього
процесу, а всі нормативні документи знаходяться у публічному доступі та розміщені на сайті. Усі правила та
процедури визначені згідно з чинним законодавством та внутрішньою нормативною базою. Послідовне їх
виконання регулюється нормативною базою, що є у відкритому доступі на сайті
ЗВОhttp://www.lute.lviv.ua/universitet/informacija-pro-universitet/normativni-dokumenti/?L=84, у тому числі це: •
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Статут ЛТЕУ, де чітко прописані права та обов’язки засновника, права та обв’язки університету, органи управління
університетом, освітні процеси в університеті та його учасники
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Statut_2016.pdf); • Положення про
організацію освітнього процесу в ЛТЕУ
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Osvitniy_Proces.pdf)
; • Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних працівників Львівського торговельно-економічного університету 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.P
DF); • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Львівського торговельно-економічного
університету(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/2020_Pologennia_pr
o_SitemZabezJakistOsvit.pdf); • Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і
супроводження освітніх програм у Львівському торговельно-економічному університеті
(http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/Polozhennya/Polozhennya_Proektni_Grupy.pdf).

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

При вивченні сайту ЛТЕУ ЕГ перевірила наявність у відкритому доступі всіх ОП університету, в тому числі за
спеціальністю 242 “Туризм” другого магістерського рівня http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-
programi/opp-magistra/. Також на сайті кафедри є сформований список пропозицій, що надали зацікавлені сторони,
в тому числі стейкхолдери для покращення ОП
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/Propoziciji_do_OPP_Turizm_OR_magistr.
pdf. У таблиці наявна інформація про схвалені та відхилені робочою групою пропозицій стейкхолдерів. Загалом
діяльність ЗВО прозора і публічна, її можна характеризувати як зразкову.

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.

При вивченні сайту ЛТЕУ ЕГ перевірила наявність у відкритому доступі всіх ОП університету, в тому числі за
спеціальністю 242 “Туризм” другого магістерського рівня http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-
programi/opp-magistra/. Заклад освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження ОП оприлюднює її на сайті
університету http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-magistra/?L=458. Також на сайті кафедри
є сформований список пропозицій, що надали зацікавлені сторони, в тому числі стейкхолдери для покращення ОП
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Turizm/Docs/Propoziciji_do_OPP_Turizm_OR_magistr.
pdf. У таблиці наявна інформація про схвалені та відхилені робочою групою пропозицій стейкхолдерів. Загалом
діяльність ЗВО прозора і публічна, її можна характеризувати як зразкову.

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 «Туризм». Зручна структура сайту, всі посилання актуальні та активні. Наявність важливої
інформації для потенційних абітурієнтів та роботодавців у відкритих джерелах ЗВО. Публічне розміщення наданих
рекомендацій від роботодавців та студентів щодо удосконалення ОП у формі уніфікованої таблиці із пропозиціями
та зауваженнями стейкхолдерів після громадського обговорення проєкту ОП.

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

ЕГ рекомендує викласти у вільний онлайн-доступ повнотекстові дипломні роботи здобувачів ОП після їх захисту,
задля забезпечення прозорості та відкритості і, можливого, уникнення дублювання тем досліджень.

Рівень відповідності Критерію 9.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідає визначеному критерію. Виділені
вище сильні сторони і позитивні практики при аналізі діяльності ЗВО дозволили зробити висновок про
відповідність ОП за критерієм 9 рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується
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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

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 A

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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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

Транченко Людмила Володимирівна

Члени експертної групи

Опанасюк Наталія Анатоліївна

Зеленська Лілія Володимирівна
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