
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівська національна академія мистецтв

Освітня програма 48042 Дизайн

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 022 Дизайн

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 Львівська національна академія мистецтв

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 48042

Назва ОП Дизайн

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 022 Дизайн

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Савченко Олена Віталіївна, Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна,
Авраменко Дмитро Костянтинович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.06.2021 р. – 24.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnam.edu.ua/files/Academy/Accreditation/022DesignPhD/vidomis
t_SO.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnam.edu.ua/files/Academy/Accreditation/022DesignPhD/progra
ma_vizytu-1-4.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-наукова програма Дизайн, спеціальності 022 «Дизайн» (ID ОП у ЄДЕБО 48042) третього рівня вищої
освіти у ЛНАМ акредитується вперше. У процесі проведення акредитації та спілкування у фокус групах з науково-
педагогічними працівниками кафедр ЛНАМ, які забезпечують ОНП і з адміністрацією ЗВО в.о. ректора, першим
проректором Р.П. Патик, і проректором з наукової роботи Р.М. Яців засвідчили процес розуміння конструктивних
змін які відбуваються у вищій освіті. Також підтверджена активна робота і опрацювання запитів стейхолдерів і
загальне прагнення досягти рівня підготовки докторів філософії у відповідності до стандартів ЄС, США. Зустріч з
гарантом В.М. Косівом засвідчила бажання до покращення якості освітнього процесу, а також прагнення до
формування у здобувачів професійних навичок і компетентностей, необхідних для якісної діяльності з дизайну та
підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський і світовий науково-
освітній простір науковця який здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-
організаційної та практичної діяльності та викладацької роботи у ЗВО. З’ясовано, що у процесі навчання аспірантів-
здобувачів на ОНП Дизайн ЛНАМ готують дослідників дизайну за напрямками, які сформовані в середовищі інших
мистецтвознавчих, мистецьких, дизайнерських програм спеціалізованого мистецького навчального закладу, що
загалом визначає унікальність освітньої програми яка не має аналогів в регіоні. Під час навчання аспірантів також
акцентується увага на національно-культурологічних і соціальних особливостях регіону, а також на розуміннях
традицій історичного і сучасного українського мистецтва, що загалом знаходять відображення в наукових статтях і
наукових роботах аспірантів. Отже, ОНП Дизайн забезпечує аспірантам формування компетентностей які дають
можливість працевлаштуватись у ЗВО та наукових установах України і Європи, органах місцевого самоврядування і
науково-дослідних та проектних організаціях. Сумарно за усіма формами здобуття освіти на ОП Дизайн у ЛНАМ до
2020 року здійснено набір дев’яти здобувачів, що свідчить про її затребуваність.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

- стратегія інтернаціоналізації ЗВО у контексті вивчення і врахування досвіду кращих Європейських і
американських університетів є дуже потужною; та є одним із пріоритетних напрямків діяльності ЛНАМ, укладено
угоди про наукову і творчу співпрацю з 45-ма навчальними і культурно-мистецькими установами з 19 країн світу -
наявність уповноваженої особи з питань запобігання корупції в ЛНАМ в обов’язки якого входить захист прав та
академічних свобод здобувачів; - виведено та сформовано власну систему моніторингу та фіксації розвитку та
вдосконалення ОНП. - ЗВО надає всі можливості для проведення індивідуальних наукових досліджень за обраною
темою, має фаховий збірник, в якому здобувачі та НПП мають змогу публікувати статті; - ЗВО послідовно
дотримується і популяризує політику академічної доброчесності серед НПП, здобувачів ВО та аспірантів. Питання
дотримання академічної доброчесності включено до всіх силабусів ОК. - високий науковий та професійний рівень
НПП, які забезпечують навчання за ОНП “Дизайн”, а саме наявність публікацій у світових наукометричних базах,
статей у фахових збірниках, монографій іноземними мовами, а також участь у міжнародних конференціях, у роботі
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, персональних та колективних мистецьких виставках. - висока
академічна мобільність НПП за індивідуальними програмами та програмою Еразмус+ на підставі двосторонніх Угод
про міжнародну співпрацю - система рейтингування НПП, яка включає критерії оцінювання НПП у відповідності з
виконаними видами діяльності протягом року (наукова, методична, організаційна робота, в тому числі, професійне
зростання) - участь фахівців галузі у освітньому процесі через круглі столи, відкриті лекції, майстер-класи тощо

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

- активніше оприлюднювати інформацію, що стосується ОНП «Дизайн» у відкритий доступ на офіційному сайті
ЗВО; - приділити увагу покращенню умов перебування людей з особливими потребами, - нормативно врегулювати
діяльність уповноваженої особи з питань запобігання корупції, та розмістити на сайті відповідну документацію -
розмістити на сайті інформацію про діяльність Ради молодих вчених та визначити засоби комунікації з ними. -
рекомендує додати на сайт інформацію щодо перебігу та результатів публічного обговорення ОНП Дизайн, а також
контакти за якими можна адресувати побажання.

III. Аналіз

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

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

Освітньо-наукова програма «Дизайн» реалізується у ЛНАМ, який здійснює професійну підготовку і виховання
творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації,
культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва. Основні цілі ОНП є підготовка висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців, здатних до самостійної дослідницької та науково-педагогічної діяльності за
спеціальністю «Дизайн». У процесі спілкування ЕГ з гарантом ОНП Косівом В.М. з'ясовано, що унікальність
програми полягає у тому, що аспірантів-здобувачів готують як дослідників дизайну за напрямками, які сформовані
в середовищі інших мистецтвознавчих, мистецьких, дизайнерських програм спеціалізованого мистецького
навчального закладу, що загалом визначає унікальність освітньої програми, яка не має аналогів в регіоні. У
відповідності до «Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності
Львівської національної академії мистецтв» (https://cutt.ly/in2lifC) в цілях зазначено: «формування моделі освіти
«на випередження», яка будується на ідеї становлення всебічно розвинутої творчої особистості та її вміння
адаптуватися до змін у суспільних процесах і мистецько-концептуальних пріоритетах». Адаптивність та гнучкість
випускника ОНП «Дизайн» досягається завдяки динамічному дослідницькому середовищу та широкій
мистецтвознавчій проблематиці, яку формують у ЛНАМ. Також у відповідності до «Стратегія та перспективні
напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності Львівської національної академії
мистецтв» (https://cutt.ly/in2lifC) зазначається, що найважливішими завданнями є «комплексне наукове
осмислення та творчу концептуалізацію традицій і національних особливостей вітчизняної культури, професійного
мистецтва й дизайну, методологічне поглиблення спеціалізованої художньої освіти України, зближення їх з
актуальною проблематикою світової культури та новітніми тенденціями сучасного мистецтва». ОНП «Дизайн»
реалізується на факультеті дизайну ЛНАМ, у структурі якого є кафедра дизайну, яка разом з кафедрою історії і
теорії мистецтва здійснюють реалізацію ОНП. Таким чином, ОНП Дизайн у ЛНАМ має чітко сформульовані цілі, які
загалом відповідають місії та стратегії ЗВО.

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

ОНП «Дизайн» у ЛНАМ створена в 2017 р., і зі зміною гаранта у 2020 р. зазнала суттєвого оновлення. У процесі
дистанційної експертизи і спілкування з різноманітними фокус-групами ЕГ встановила, що домінуючий вплив на
формування цілей та програмних результатів навчання має гарант ОНП «Дизайн» доц. Косів В.М., зав.
аспірантурою і докторантурою ЛНАМ Гах І.С. і доц. каф. історія і теорії мист. Цимбала Л. І. Зазначені НПП є
розробниками ОНП «Д». Під час зустрічі зі здобувачами з’ясовано їх значне ознайомлення з процедурами та
інструментами впливу на ОНП «Дизайн». ЕГ переконалась, що їх думка, пропозиції або зауваження до змісту
окремих дисциплін і викладачів враховується. Як приклад згадано певні суперечки, які виникли з викладачем
англійської мови у контексті якості викладання дисципліни. Конфлікт був вирішений методом заміни викладача і
подальшим урахуванням специфіки викладання дисципліни і її змісту в ОНП «Дизайн». Також під час розмови зі
здобувачами підтверджено факт здійснення їх анонімного анкетування у контексті якості освітнього процесу. Проте
ЗВО і гарант Косів В.М. поставили під сумнів анонімність опитування, надавши конструктивні аргументи наявності
одного здобувачі на першому курсі, що цілком зрозуміло ставить під сумнів анонімність опитування. Загалом
урахування позицій та потреб здобувачів ОНП «Дизайн» здійснюється у форматі усного колективної співбесіди. У
процесі аналізу ОНП «Дизайн» і зустрічі на фокус-групах з’ясовано, що більшість здобувачів перебуваючи в
аспірантурі, задіяні в навчальному процесі акредитованого ЗВО та університетів України, що загалом забезпечує
безпосередній вплив на ОНП інших ЗВО України. Також під час спілкування з аспірантами підтверджено процес і
факт передачі пропозиції по вдосконаленню ОНП «Дизайн». Зокрема ЕГ надано документальне підтвердження,
наприклад, протокол №2 спільного засідання кафедри історії та теорії мистецтва та графічного дизайну ЛНАМ про
врахування пропозиції аспірантів. Під час спілкування у фокус-групі роботодавців, а саме проф. КНУТД Т. Кротова,
директора ЛФКДУМ ім. І.Труша О. Коцовська, проректора ЛНАМ Р. Яців, зав. каф. В. Москалюк засвідчено їх
систематичний інтерес і довготривалу співпрацю з Косівом В.М., їх долучення до процесу вдосконалення ОНП.
Зокрема підтверджена зацікавленість у працевлаштуванні випускників і їх достатньо високий рівень підготовки,
спільна участь аспірантів ЗВО в наукових конференціях, розробки спільних проектів тощо. Однак вплив
роботодавців на формування або перегляд ОНП «Дизайн» має одиничні характери та потребує залучення більшої
кількості роботодавців з спец. «Дизайн». Також під час зустрічами з НПП, які забезпечують ОНП «Дизайн»
з’ясовано факт підтримки особистих контактів з здобувачами, які перебувають в структурних підрозділах інших
кафедр ЗВО України і є водночас стейкхолдерами однойменної програми. Проте документальних фактів фіксування
впливу інших ЗВО на ОНП «Д» не виявлено, окрім наданих рецензій доц. Іванова С.І. і проф. Т.Ф. Кротової.

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.

ОНП «Дизайн» у ЛНАМ реалізується НПП кафедр історії та теорії мистецтв і графічного дизайну, які забезпечують
поглиблене вивчення спеціальності, розвиток професійних компетентностей та комунікаційних навичок, технологій
презентації результатів наукового дослідження, які є необхідними для виконання актуального наукового
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дослідження, впровадження результатів у дизайнерську практику та науково-педагогічну діяльність. Серед
викладачів, які забезпечують ОНП «Дизайн» ЛНАМ є 7 доцентів і 4 професори. Виконавши аналіз тенденцій
розвитку спеціальності і ринку праці НПП, ЗВО при формуванні ОНП «Дизайн» зосередили увагу на формуванні у
аспірантів здатності вирішення проблематики розвитку різних галузей дизайну, які актуалізуються в сучасному
соціокультурному просторі України і обумовлюються попитом на ринку. Зокрема, як зазначив гарант ОНП Косів
В.М., «регіональний контекст врахований у роботах аспірантів, які навчаються в ЛНАМ і ЗВО є своєрідним центром
академічної освіти регіону та загалом визначає тенденцій розвитку спеціальності, галузевий і регіональний
контекст». Також, під час онлайн акредитації у ході проведених фокус-груп з’ясовано, що регіональний аспект ОНП
«Дизайн» враховано у контексті виконання основних перспективних напрямків дослідження відповідно до
«Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності Львівської
національної академії мистецтв» (https://cutt.ly/in2lifC), а також, як зазначив гарант ОНП Косів В.М., наявні
тематики дослідження аспірантів-здобувачів мають більш глобальний характер. У процесі акредитації ОНП
«Дизайн» підтверджено факт використання досвіду аналогічних вітчизняних програм провідних закладів вищої
освіти, що здійснюють підготовку здобувачів в галузі дизайну, зокрема використано досвід університету «Львівська
політехніка», Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Київського національного університету технологій
та дизайну, Національного авіаційного університету. Окрім цього ОНП «Дизайн» розроблена з урахуванням
американського і британського досвіду гаранта Косіва В.М. під час його перебування в Колумбійському університеті,
зокрема запозичено практичний компонент – індивідуальні творчі завдання та дослідження з акцентом на розвиток
емпіричних методів.

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

Стандарт спеціальності «Дизайн» для третього (освітньо-наукового) рівня відсутній. Акредитована ОНП «Дизайн»
ґрунтується на вимогах Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. Відповідно до 8
рівня Національної рамки кваліфікацій та третього циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору
освіти, ОНП забезпечує глибинні, концептуальні та методологічні знання, формує здатність розв’язувати складні
концептуальні задачі, впроваджувати результати дослідження в наукові та навчальні програми, проводити фахову
наукову дискусію на принципах академічної доброчесності. Усі ці вимоги відображені у відповідних програмних
результатах навчання. Варто зауважити, що гарант ОНП Косів В. М. є членом науково-методичної комісії МОН
України (підкомісії «Дизайн»), яка розробляє стандарт вищої освіти України третього рівня спеціальності «Дизайн»
і акредитована ОНП враховує напрацьовані матеріали та пропозиції цього стандарту. У процесі аналізу ОНП
«Дизайн» підтверджено факти, наведені у відомостях самооцінювання. Наприклад, глибинні знання з історії, теорії
та практики дизайну достатні для проведення наукових досліджень і розвинути у здобувачів здатності критично
оцінити та обговорити фахові публікації з проблем дизайну забезпечується за рахунок результатів навчання,
отриманих за дисциплінами «Дизайн в теорії ХХ – початку ХХІ ст.» і «Дослідницькі проблеми дизайну». Також
сформований системний науковий світогляд, здатність критичного осмислення нових і складних ідей
забезпечується дисциплінами «Філософські проблеми наукового пізнання», та «Методика підготовки наукової
роботи». Таким чином ознайомившись із наданими ЕГ звітними документами аспірантів, звітами з педагогічної
практики експерти дійшли висновку, що ОНП «Дизайн» дозволяє досягти програмних результатів навчання за
відповідною спеціальністю 022 «Дизайн» третього рівня вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

- ОНП «Дизайн» має чіткі цілі, які відповідають місії і стратегії ЛНАМ; - систематичне здійснення взаємодії зі
стейкхолдерами – здобувачами.

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

- рекомендується оновити анкетне опитування аспірантів загально-університетського і галузевого (по курсах ОНП)
призначення; - посилити роботу зі стейкхолдерами – роботодавцями.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Загалом цілі ОНП «Дизайн» відповідають місії та стратегії ЛНАМ і враховують галузевий та регіональний аспект, а
також загальні глобальні тенденції розвитку спеціальності «Дизайн». ОНП «Дизайн» враховує запити ринку і
загалом підтверджує заявлену ЗВО унікальність як центру регіональної мистецької освіти. ОНП «Дизайн» повністю
забезпечує досягнення ПРН визначених дескрипторами НРК для кваліфікаційного рівня доктора філософії третього
рівня освіти, що загалом відповідає Критерію 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 ОНП «Дизайн» у ЛНАМ 2020 р. складає 60 кредитів ЄКТС і триває чотири роки. ОНП складається з освітньої
та наукової складової і розподілений на нормативну (45 кредитів, 75%) і вибіркову складову (15 кредитів, 25%).
Нормативні дисципліни поділяються на чотири взаємопов’язані блоки обов’язкових компонентів. Зокрема перший
забезпечує глибинні знання зі спеціальності (16 кредитів), другий забезпечує формування загальнонаукових
компетентностей (4 кредити), третій формує універсальні дослідницькі навички (19 кредитів), а четвертий
забезпечує розвиток мовних компетентностей, які допомагають працювати з іншомовним матеріалом, готують до
наукової дискусії з іноземними колегами, а також вдосконалюють навички роботи з науковими текстами
українською мовою (6 кредитів). Вибіркові компоненти складаються чотирьох аналогічних за назвою блоків як і в
нормативних дисциплінах. Проте у кожному з чотирьох блоків містять по дві вибіркові компоненти, окрім ВК 1.1 ,
яка має три дисципліни на вибір. Таким чином, вибірковий компонент навчального плану ОНП «Дизайн»
відповідає вимогам національного законодавства третього (доктор філософії) рівня за спеціальністю 022 «Дизайн».
Зауважимо, що стандарту третього (доктор філософії) рівня за спеціальністю 022 «Дизайн» станом на травень 2021
року не затверджено.

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

Зміст ОНП «Дизайн» ЛНАМ передбачає здатність здобувачів-аспірантів на професійному рівні проводити
самостійні й актуальні мистецтвознавчі дослідження, співпрацювати в межах широкої мистецтвознавчої та
професійної дизайнерської спільноти задля впровадження їх результатів та здійснювати науково-педагогічну
діяльність. Структурно-логічна схема аналізованої ОНП «Дизайн» ЛНАМ має чітку структуру і складається з
чотирьох блоків дисциплін: професійної підготовки; загальної наукової підготовки; практичної дослідницької
підготовки; мовної підготовки. Кожний блок має обов’язковий (нормативний) і вибірковий компонент, які загалом
складають логічну взаємопов’язану систему. Загалом структурно-логічна схема аналізованої ОНП «Дизайн»
візуалізована у вигляді таблиці – блок-схеми, що детально візуалізує належність типів освітніх компонентів, їх
назву, обсяг і відповідність певному семестру та року перебування в аспірантурі. Проаналізувавши структуру і
логічний взаємозв’язок освітніх компонентів ОНП «Дизайн» ЛНАМ. можна зробити висновок, що елементи, які
включені до ОНП, складають логічну взаємопов’язану систему, що в сукупності дозволяє досягнути заявлених цілей
і ПРН. У процесі вивчення відомостей самооцінювання і продемонстрованих робіт аспірантів-здобувачів з’ясовано їх
відповідність третьому рівню вищої освіти, що загалом дозволяє досягти програмних результатів навчання.

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

Структурно-логічна схема акредитованої ОНП «Дизайн» ЛНАМ є збалансованою. Зміст ОНП «Дизайн» поділяється
на чотири складові, а саме: професійної підготовки, де фокусуються на проблематиці спеціальності «Дизайн» у
загальному контексті мистецтвознавства та гуманітарних наук. Дисципліни загальнонаукової підготовки охоплюють
широкий спектр матеріалу, формують науковий світогляд. Дисципліни практичної дослідницької підготовки
розвивають універсальні навички, які можуть бути використані в різних сферах діяльності. Дисципліни мовної
підготовки допомагають працювати з іншомовним матеріалом, готують до наукової дискусії з іноземними колегами,
а також вдосконалюють навички роботи з науковими текстами українською мовою. Наприклад, глибинні знання зі
спеціальності забезпечують дисципліни «Дизайн в теорії ХХ – початку ХХІ ст», «Дослідницькі проблеми дизайну»,
«Декоративне мистецтво і дизайн системі культурних цінностей», «Методологія мистецтвознавчих досліджень».
Вони відповідають теоретичному змісту предметної області. Тематика занять за навчальними дисциплінами
«Іноземна мова за фахом» передбачає набуття здобувачем ступеня доктора філософії навичок наукової комунікації,
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діалогу, дискусії. Наукова складова програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження.
Таким чином, освітні компоненти ОНП «Дизайн» ЛНАМ, їх зміст та тематичне наповнення загалом відповідають
предметній сфері дизайну.

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

ОНП «Дизайн» ЛНАМ передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка забезпечується
наявністю вибіркового компоненту, затвердженого 10.09.2020 р., що складає 15 кредитів або 25% і відповідає
вимогам чинного законодавства. Індивідуальну освітню траєкторію забезпечує цикл дисциплін вільного вибору
здобувача-аспіранта, а також можливість вибору місця проходження асистентської практики. Варіативна частина у
15 кредитів забезпечується наявністю чотирьох блоків, кожен з яких містить від трьох до двох дисциплін на вибір.
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів-аспірантів у ЛНАМ здійснюється у
відповідності до положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
Львівської національної академії мистецтв» (https://cutt.ly/kn2PTfe) та положенням «Про вибіркові дисципліни у
Львівській національній академії мистецтв» №14 від 13.02.2020 р. (https://cutt.ly/On2PCyn). Згідно положення і
відомостей самооцінювання для ОНП «Дизайн» ЛНАМ здобувачам-аспірантам пропонується ряд вибіркових
дисциплін, що дозволяє їх самостійний вибір в обсязі 15 кредитів (25% загального обсягу) з метою забезпечення
можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії. Перелік вибіркових дисциплін формується робочою
групою розробників ОНП та затверджується Вченою радою ЛНАМ за поданням відділу аспірантури. Процедура
вибору навчальних дисциплін передбачає кілька етапів, а саме на першому етапі «Відділ аспірантури» перед новим
навчальним роком ознайомлює аспірантів з переліком дисциплін вільного вибору, їх анотаціями та надає необхідну
додаткову інформацію. Каталог вибіркових дисциплін ЛНАМ розміщується на офіційному сайті Академії
(https://cutt.ly/5n2AgIp). Здобувачі обирають дисципліни, які відповідають їхнім науковим зацікавленням і
професійним очікуванням і подають заяви про своє бажання вивчати певні дисципліни вільного вибору. У процесі
спілкування з гарантом ОНП і здобувачами-аспірантами на фокус-групах підтверджено факт обізнаності здобувачів
у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії через вибіркові дисципліни.

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

Практична підготовка здобувача-аспіранта на ОНП «Дизайн» ЛНАМ регламентується Положенням «Про
Педагогічну практику аспірантів Львівської національної академії мистецтв» від 28.02.2019 р.
(https://cutt.ly/Fn2SGx1) У навчальному плані ОНП «Дизайн» передбачені нормативні дисципліни, метою яких є
надати аспірантам необхідні практичні навички для здійснення педагогічної діяльності, а саме «Викладання в
системі вищої освіти» (3 кредити), «Асистентська педагогічна практика» (3 кредити), що загалом складає 6 кредитів
або 10% усього навантаження. Головною метою педагогічної практики аспірантів є набуття та вдосконалення
навичок і вмінь навчально-методичної роботи. У процесі проходження педагогічної практики аспіранти
ознайомлюються із різними способами структурування і представлення навчального матеріалу, володіння методами
та засобами складання завдань, вправ; особливостями професійної риторики, застосування різних форм організації
навчальної діяльності студентів та слухачів, способів та прийомів оцінювання. У фокус-групі зі здобувачами, а також
наданими документами проходження асистентської педагогічної практики підтверджено здійснення практичної
підготовки, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

Зі слів гаранта Косіва В. М. ОНП «Дизайн» розроблена з урахуванням вимог сьогодення, серед яких важливими є
комунікативність, фахове наукове спілкування, соціальні навички, необхідні для успішної науково-педагогічної та
дослідницької діяльності, кар’єрного росту тощо. Зокрема кожен компонент ОНП «Дизайн» у сукупності і поодинці
забезпечує розвиток соціальних навичок. Особлива увага цьому приділяється в контексті курсів «Викладання в
системі вищої освіти», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», «Менеджмент наукових проєктів». Отже, ОНП
«Дизайн» дозволяють здобувачам-аспірантам досягати протягом навчання і проходження практики соціальних
навичок, що відповідає заявленим цілям.

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

Професійний стандарт відсутній.
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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.

Загальне фактичне навантаження аспірантів-здобувачів згідно ОНП «Дизайн» ЛНАМ становить 1800 годин (60
кредитів). Розподіл між аудиторною та самостійною роботою складає 43% та 57% годин відповідно. Тижневе
аудиторне навантаження аспірантів-здобувачів загалом є збалансованим і реалістичним. У ході спілкування ЕГ з
здобувачами не виявлено порушень в розподілі фактичного навантаження і воно відповідає цілям та програмним
результатам навчання.

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.

Реалізація підготовки аспірантів-здобувачів за дуальною формою на ОНП «Д» не реалізується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Експертна група відзначає такі сильні сторони освітньої програми: - освітня програма забезпечує набуття
здобувачами-аспірантами універсальних соціальних навичок (soft skills).

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

- не виявлено

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП «Дизайн» ЛНАМ загалом відповідає другому критерію, має продуману структуру, зміст відповідає предметній
області, освітні компоненти дозволяють здобувачам-аспірантам третього рівня вищої освіти набувати соціальні
навички (soft skills) та здійснювати ґрунтовну практичну підготовку.

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.

У процесі акредитації ЕГ встановила, що «Правила прийому до аспірантури і докторантури» до ЛНАМ відповідають
умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти та розміщені на сайті навчального закладу у вільному доступі
(https://cutt.ly/6n2FSwS). Правила прийому містить загальні положення, строки прийому заяв та обов’язкових
документів, проведення вступних випробувань, зарахування на навчання до аспірантури ЛНАМ, умови прийому до
аспірантури, перелік вступних випробувань до аспірантури, особливості зарахування до аспірантури, а також умови
прийому до докторантури. Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку відповідності рівня
компетентностей, потрібних для навчання на ОНП «Дизайн». Із особливостями зарахування до аспірантури і
докторантури до ЛНАМ, порядком подачі документів, складом відділу, наказами, нормативними документами,
програмами вступних іспитів, існуючими спеціалізованим радами, науково-дослідним сектором тощо можна
ознайомитись на сайті ЗВО у розділі «Наука» (https://cutt.ly/Ln2Gaiu). При розмові із здобувачами-аспірантами ЕГ
зробила висновок, що правила прийому є чіткими, прозорими, зрозумілими, загальнодоступними та не містять
дискримінаційних положень.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Для зарахування на навчання до аспірантури за ОНП «Дизайн» ЛНАМ необхідно скласти вступні випробування, що
складаються з: 1) співбесіди, на якій з’ясовуються попередні наукові та творчі здобутки, а також представляється
дослідницька пропозиція; 2) вступного іспиту зі спеціальності; 3) вступного іспиту з іноземної мови (англійської,
німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

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.

З’ясовано, що визнання набутих аспірантом в інших ЗВО (наукових установах) компетентностей (зарахувати
кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено ОНП, приймається на рівні Вченої ради Львівської
національної академії мистецтв. Загалом порядок визнання результатів навчання освітньої діяльності, отриманих у
інших ЗВО регулюються положенням «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук Львівської національної академії мистецтв» (https://cutt.ly/rn2Hdjc). Також питання академічної мобільності з
подальшим визнанням результатів навчання регулюється положенням «Положенням про порядок реалізації права
на академічну мобільність здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук, наукових, науково-
педагогічних, педагогічних та інших працівників Львівської національної академії мистецтв»
(https://cutt.ly/Cn2HWD0). З’ясовано, що ЗВО забезпечує вільний доступ до документів на офіційній веб-сторінці.
За результатами фокус-груп і вивчення документації з’ясовано, що для даної ОНП «Дизайн» випадків визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зафіксовано не було.

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

Правила прийому до аспірантури ЛНАМ (додаток 1 до Правил прийому ЛНАМ, https://cutt.ly/Yme9f4n)
передбачають, що вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом
визначених тестів звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Як зауважила доцент кафедри
історії і теорії мистецтва І. Костюк, є практика здобувачів, які не мають мистецтвознавчої освіти, тому їм
пропонується вибирати на власний розсуд дисципліни з різних курсів. На підтвердження даного факту аспіранти
зазначили, що зав. відділом аспірантури та докторантури ЛНАМ Ірина Гах інформувала їх про можливість обрати
дисципліни у інших ЗВО, проте така практика не була застосована. Під час спілкування із фокус-групами виявлено,
що за ОНП «Дизайн» фактів визнання та перезарахування результатів неформальної освіти не було, як і не було
звернень із сторони здобувачів освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

- ЕГ зазначає, що у ЗВО наявні чіткі та зрозумілі правила для вступу в аспірантуру і докторантуру, що враховують
особливості ОНП. Вони не містить жодних дискримінаційних положень та є загальнодоступними на офіційному
сайті ЗВО

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

- потребує посилення роз’яснення серед здобувачів ОНП «Дизайн» щодо можливостей академічної мобільності та
можливостей отримання додаткових компетентностей у неформальній освіті

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертна група прийшла до висновку, що доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
отриманих в інших ЗВО загалом відповідає критерію B. Проте варто посилити роботу в напрямку академічної
мобільності здобувачів, а також здобуття навичок і знань у неформальній освіті. Зауваження можуть бути
виправлені у процесі провадження освітньої діяльності на ОНП «Дизайн» і відповідає рівневі В.

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.

Вимоги студентоцентрованого підходу та принципи академічної свободи регламентуються документами на сайті
ЗВО, які є у вільному доступі, зокрема, Положенням "Про організацію освітнього процесу у Львівській національній
академії мистецтв", У межах ОП передбачено очну денну та заочну форми навчання (всі по 4 р. 0 міс.). На даний
момент на ОНП навчаються: на очній денній формі 1 аспірант 1-го року навчання, 2 аспіранти 2-го року навчання,
по 3 аспіранти 3-го і 4-го року навчання; на заочній формі 1 аспірант 2-го року навчання. Освітній процес має такі
форми: навчальні заняття (лекції, практичні та семінарські заняття, консультації), самостійна робота, практична
підготовка та контрольні заходи. Дистанційне навчання здійснюється на різних платформах - в основному, Google
Meet, і Skype, кожний викладач у силабусі зазначає вид спілкування. Методи, які застосовуються при вивченні ОК,
сприяють досягненню заявлених в ОНП цілей, загальних та фахових компетентностей та ПРН. Підтвердженням
студентоцентрованого підходу також є процедура обрання здобувачами дисциплін вільного вибору, яку
регламентовано у Положенні “Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ” (https://cutt.ly/9mtMyaw) та реалізовано у ЗВО.
За свідченням аспірантів вибір ними дисциплін здійснювався з урахуванням обраної тематики наукового
дослідження, причому вибрати дисципліну вони мали змогу також з іншої освітньої програми та іншого рівня ВО.
Дотримання принципу академічної свободи проявляється у вільному виборі наукових тем аспірантами відповідно до
їх наукових і творчих інтересів, керівник і ведуча кафедра в такому випадку обираються залежно від теми
дослідження. Самостійна робота аспірантів включає опрацювання навчального матеріалу, виконання
індивідуальних завдань згідно із зазначеними в силабусах видами робіт і забезпечується системою навчально-
методичних матеріалів, але основна частка - це власна науково-дослідна робота, про яку аспіранти звітують на
початку кожного семестру.

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).

Силабуси всіх нормативних та вибіркових освітніх компонентів викладено на сторінці відділу аспірантури у
вільному доступі (https://cutt.ly/CmtBQ4U), у силабусах доступно і зрозуміло викладено інформацію щодо цілей,
змісту, програмних результатів навчання, програмних компетентностей, а також критеріїв оцінювання, політики
курсу, необхідної навчальної літератури, та засад академічної доброчесності. Для одержання іншої навчальної та
методичної інформації здобувачі подають заявку на створення службової електронної пошти в домені @lnam.edu.ua.
На зустрічах з фокус-групами аспірантів та НПП було підтверджено, що інформація про цілі та зміст ОНП,
програмні результати навчання, а також про зміст дисциплін, очікувані результати та критерії оцінювання надається
на початку семестру. Аспіранти підтвердили, що вибір дисциплін відбувався шляхом обговорення індивідуального
навчального плану відповідно до тематики наукового дослідження разом з керівниками наукових тем. За
необхідності тему дослідження може бути змінено після узгодження на міжкафедральному семінарі або засіданні
профільної кафедри та затверджено Вченою радою ЗВО. У дистанційному форматі навчання проводиться на різних
платформах - Google Meet, Skype, Zoom тощо, про формат спілкування і доступ до методичних матеріалів до
дисципліни чітко зазначається у силабусах ОК.

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

Для аспіранта можливість поєднання навчання і досліджень є необхідною складовою отримання високого рівня
кваліфікації. Відповідно до вимог третього (освітньо-наукового) рівня, освітня і наукова складові гармонійно
поєднуються під час навчання за ОНП, що підтверджує, зокрема, аналіз наданих ЕГ індивідуальних планів
аспірантів різних років навчання, силабусів ОК та результатів інтерв’ю з НПП та аспірантами. Зокрема, в усіх
силабусах нормативних ОК в залежності від мети і цілей ОК аспірантам пропонується підготувати презентації,
виступити на семінарі, взяти участь в обговореннях робіт колег, підготувати рецензії на наукові статті, розробити
модель проведення “наукового семінару”, провести аналіз літератури та першоджерел у відповідності до теми
дисертаційного дослідження, провести емпіричне дослідження та візуалізувати його результати, також необхідними
складовими навчального процесу є публічне обговорення наукових проблем, участь у навчальних дискусіях та
пропозиції і зауваження до текстів колег. У вибірковій ОК “Рецензування наукових текстів”, яку всі аспіранти, за їх
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словами, вважають конче необхідною на початкових курсах на ОНП, розглядаються навички написання рецензій та
підготовки до друку наукових публікацій (https://cutt.ly/ymbdsxW). Участь аспірантів у конференціях та публікацію
ними наукових статей підтверджено індивідуальними планами аспірантів, наданими ЕГ для ознайомлення. У ЗВО
організовано Раду молодих учених, яка ставить на меті допомогу аспіранту у науковій діяльності, це було
підтверджено на зустрічі з головою ради молодих учених ЛНАМ Оленою Бакович та головою студентського
самоврядування та студентського наукового товариства Дариною Федак. Аспіранти ОНП “Дизайн” регулярно беруть
участь у наукових заходах, які проводяться в ЗВО та за його межами - конференціях, конкурсах, творчих заходах,
звіти про які регулярно публікуються на сайті ЗВО (https://lnam.edu.ua/uk/events/cat/1.html). За свідченнями
аспірантів ЗВО надає всі можливості для проведення індивідуальних наукових досліджень за обраною темою. ЗВО
має фаховий збірник категорії Б (https://visnyk.lnam.edu.ua/about), в якому здобувачі та НПП мають змогу
публікувати наукові статті, також ЗВО надає всі можливості для долучення аспірантів та НПП до світового наукового
товариства - на сторінці відділу аспірантури є покрокові інструкції для отримання доступу до бази Sciencedirect, а
також нормативні документи, що особливо важливо в режимі дистанційної освіти
(https://lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html). ЗВО надає безкоштовний доступ до наукометричних баз Scopus та
WoS, переліків наукових видань, посилань на міжнародні освітні програми та конференції тощо. За сприяння
Міжнародного відділу ЗВО аспіранти та НПП можуть скористатися стипендійними програмами, грантами,
програмами академічних обмінів (https://lnam.edu.ua/uk/Grants.html)

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

За результатами спілкування з фокус-групами аспірантів, роботодавців та НПП ЕГ встановила, що оновлення змісту
навчальних дисциплін здійснюється регулярно відповідно до потреб та тенденцій ринку праці, рекомендацій
роботодавців та стейкхолдерів згідно з Положенням "Про організацію освітнього процесу у Львівській національній
академії мистецтв", розділ 9. Як вказано у Положенні, [навчально-методичний комплекс дисциплін формують
викладачі для кожної навчальної дисципліни. Цей комплекс розглядається на засіданні кафедри, погоджується
методичною радою факультету та затверджується Вченою радою факультету]. Силабуси дисциплін є обов’язковою
складовою навчально-методичного комплексу і оновлюються раз на рік. Силабуси містять посилання на сторінки
НПП, які забезпечують викладання відповідних ОК, де частково представлено інформацію про НПП. Згідно з
відомостями СО ЕГ ознайомилась із сторінками НПП у наукометричних базах, де представлено інформацію про
переліки їх наукових публікацій, в тому числі у виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах, навчально-
методичні роботи та інформацію про участь НПП у міжнародних конференціях, тренінгах, стажуваннях, семінарах,
конкурсах. Аналіз силабусів ОК показав, що їх зміст є актуальним для поточного року навчання, НПП пропонують
для опрацювання сучасну та актуальну літературу, в тому числі, власні розробки, а також першоджерела іноземною
мовою (https://cutt.ly/Umbtwr0). У програмах ОК використовуються новітні досягнення у галузі, зокрема, у
навчальний процес впроваджено результати підвищення кваліфікації викладачів, інноваційні методи навчання,
наприклад, методики навчання у дистанційній формі, обумовлені пандемією Ковід-19, наукові дискусії,
обговорення наукових проблем, участь у наукових семінарах тощо. Зокрема, деякі НПП мають досвід роботи у
закордонних університетах (наприклад, гарант Косів В. проводив лекції та семінари в Колумбійському Університеті в
Нью-Йорку, Гарвардському Університеті, Міському Університеті Нью-Джерсі, Університеті Південної Каліфорнії та
ін. https://cutt.ly/ombgH8n), що позитивно впливає на оновлення ОНП. Під час онлайн зустрічі з НПП ЕГ
переконалася, що питання оновлення ОНП та робочих програм і силабусів ОК регулярно розглядається на
засіданнях відповідних кафедр та міжкафедральних семінарах за участі аспірантів, які є досить активними щодо
вдосконалення ОНП та змісту окремих ОК. Зокрема, за свідченням аспірантів, вони пропонували зміни у складі і
змісті ОК, які було враховано, зокрема, вибіркову дисципліну “Рецензування наукових текстів” було перенесено з
третього на перший рік навчання. ЕГ було надано для ознайомлення ряд протоколів засідань кафедр, де
заслуховувалися та обговорювалися питання оновлення змісту робочих програм і силабусів ОК ОНП “Дизайн”.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОНП здійснюються з урахуванням завдань, визначених у
“Стратегії наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ” (https://cutt.ly/RmtKPHK) та “Стратегії інтернаціоналізації
ЛНАМ” (https://cutt.ly/YmtKHYl), де визначено мету, стратегічні цілі інтернаціоналізації та шляхи реалізації
стратегії інтернаціоналізації ЗВО. На сторінці Відділу міжнародних зв’язків (https://lnam.edu.ua/uk/inter-
activity.html) вказано, що ЗВО має угоди про наукову і творчу співпрацю з 45-ма навчальними і культурно-
мистецькими установами з 19 країн світу (https://lnam.edu.ua/uk/partnerships.html). Відділ є координатором
міжнародних проєктів, симпозіумів, форумів, пленерів, виставок (https://cutt.ly/SmtLhPJ), пропонує учасникам
освітнього процесу освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу та держав членів ЄС, а також
програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні, зокрема гарант ОНП Косів В. був у 2015-2016 н.р.
стипендіатом програми Фулбрайта в Колумбійському університеті Нью-Йорка (https://cies.org/grantee/vasyl-kosiv),
доц. Цимбала Л. у 2016 і 2018 рр. була на стажуванні за програмою Erasmus+ (Інститут мистецтв, Університет ім.
Яна Кохановського, Кельце, Республіка Польща. Також на сторінці Відділу наведено інформацію про міжнародні
фахові конкурси та конференції (https://cutt.ly/PmtLAHf). Однією з форм інтернаціоналізації ЗВО є можливість
академічної мобільності здобувачів ВО та НПП в освітніх цілях, яка регламентується Положенням "Про порядок
реалізації права на академічну мобільність доктор філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних,
педагогічних та інших працівників Львівської національної академії мистецтв", Положенням "Про конкурсний
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відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках
програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод", Положенням "Про порядок реалізації права на академічну
мобільність студентів ЛНАМ" На даній ОНП серед аспірантів ще не було випадків академічної мобільності, зокрема,
через пандемію Covid-19, проте аспіранти беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конкурсах,
участь аспірантів у ряді міжнародних конференцій і семінарів підтверджена заповненими і затвердженими
індивідуальними планами аспірантів, які було надано ЕГ для ознайомлення.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

- аспірантам надається повна інформація про кожну освітню компоненту: цілі, зміст, результати навчання, порядок
та критерії оцінювання тощо. Силабуси всіх нормативних та вибіркових освітніх компонентів розміщено на сторінці
відділу аспірантури ЗВО у вільному доступі, вони є актуальними, включають інноваційні практики і відображають
сучасні тенденції розвитку галузі; - ЗВО надає всі можливості для проведення індивідуальних наукових досліджень
за обраною темою, зокрема, вільний доступ до наукометричних баз, має фаховий збірник категорії Б “Вісник
ЛНАМ”, в якому здобувачі ВО та НПП мають змогу публікувати статті; - стратегія інтернаціоналізації є одним із
пріоритетних напрямків діяльності ЛНАМ, укладено угоди про наукову і творчу співпрацю з 45-ма навчальними і
культурно-мистецькими установами з 19 країн світу; - деякі НПП (гарант Косів В.) мають досвід роботи у
закордонних університетах, що позитивно впливає на оновлення ОНП.

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

- положення, яке регламентує діяльність Ради молодих учених, немає на сайті ЗВО. ЕГ рекомендує опублікувати
його на сторінці з матеріалами, необхідними для аспірантів, та більше популяризувати і розвивати діяльність Ради.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчальний процес за ОНП провадиться за принципами академічної свободи, а форми, і методи, які застосовуються
при вивченні ОК, сприяють досягненню заявлених у ОП цілей і ПРН. Виявлені недоліки є несуттєвими, отже ОНП
має хорошу відповідність вимогам Критерію 4.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ВО визначено в ЗВО Положенням "Про організацію
освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв", де регламентуються всі аспекти організації та
проведення навчального процесу у ЗВО відповідно до чинних норм та стандартів ВО, в тому числі, і форми
контролю, та Положенням “Про оцінювання результатів навчання студентів Львівської національної академії
мистецтв” , де регламентуються види та методи контролю та критерії оцінювання Інформація щодо форм
контрольних заходів, критеріїв оцінювання та строків звітування доводиться до відома аспірантів на початку
кожного навчального семестру. Формами контрольних заходів на ОНП є модульні та підсумкові іспити та заліки, а
також індивідуальні завдання у вигляді письмових рефератів, виступів-презентацій, участі в обговореннях,
складання рецензій та інші письмові або усні індивідуальні завдання, які зазначено в кожному силабусі до ОК.
Систему оцінювання кожного індивідуального завдання також наведено в силабусах. Силабуси до всіх нормативних
та вибіркових ОК є у вільному доступі на вкладці “022 Дизайн” на сторінці “Навчання” відділу аспірантури
(https://lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html). Проте не всі необхідні нормативні документи для аспірантів є на цій
сторінці, частину потрібно шукати в інших місцях, зокрема, посилання на методичні матеріали на Google-диску
розміщено на сторінці, що не є зручним. В інтерв’ю з фокус-групою аспірантів було зазначено, що для них критерії
оцінювання в цілому є чіткими та зрозумілими, доводяться до їх відома на початку кожного семестра.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти відсутній. Форми атестації здобувачів ВО за третім освітнім рівнем регламентуються
“Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”, затвердженим Постановою
Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (https://cutt.ly/ZmtDevi), та Положенням "Про атестацію
здобувачів наукового ступеня доктора філософії у ЛНАМ" у вигляді захисту атестаційної роботи - наукової
дисертації - у разовій спеціалізованій вченій раді. Атестаційну роботу здобувач готує протягом періоду навчання в
аспірантурі, допуск до захисту передбачає підготовку та публікацію певної кількості наукових статей у фахових
виданнях, в тому числі зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах. Всі необхідні нормативні документи
викладено на вкладці “Нормативно-правовий дороговказ” на сторінці “Навчання” Відділу аспірантури
(https://cutt.ly/FmtDQeX). ЕГ було надано індивідуальні плани аспірантів з результатами їх атестацій. За
свідченнями фокус-групи аспірантів проміжні результати досліджень доповідаються на засіданні відповідної
кафедри або міжкафедральних семінарах за участі фахівців у галузі дизайну, а також, згідно із зазначеними
правилами у силабусах ОК, на заняттях проводяться наукові дискусії, публічні обговорення, рецензування наукових
текстів тощо - це є складовими атестаційної оцінки за дисципліну.

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.

Правила проведення контрольних заходів та процедури врегулювання конфлікту інтересів зазначено у документах,
які наявні у відкритому доступі: - Положення "Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНАМ",
згідно з яким до обов’язків декана факультету входить роз’яснення процедури вирішення конфліктних ситуацій,
процедури оскарження результатів оцінювання, процедури повторного проходження контрольних заходів і
повторного вивчення дисциплін, згідно з Положенням "Про порядок ліквідації академічних заборгованостей"; -
Положення "Про організацію освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв", де вказано, що
спірні питання, які виникають під час проведення підсумкового контролю, розглядаються комісією, склад якої
визначається наказом ректора за поданням декана відповідного факультету. За необхідності проведення навчання у
дистанційній формі у силабусах ОК зазначено, що заняття проводяться згідно з розкладом на одній з дистанційних
платформ - Zoom або Skype, розміщення навчальних матеріалів організовано на хмарному сховищі Google Drive з
постійним онлайн доступом (https://cutt.ly/LmRcCoa). НПП спілкуються з аспірантами також у месенджерах та за
допомогою електронної пошти. Згідно з інформацією на сайті ЗВО формування груп, тем, завдань та оцінювання
проводиться за допомогою Google Classroom та Google Forms (формування онлайн тестів з можливістю оцінювання
відповідей) (https://cutt.ly/rmRmvK4). За свідченнями фокус-групи аспірантів їх повністю влаштовують способи
спілкування з викладачами та форми і критерії оцінювання. В інтерв’ю з ЕГ аспіранти також зазначили, що вони
обізнані з можливістю оскарження результатів контрольних заходів, однак випадків подачі апеляцій та оскарження
результатів на ОНП виявлено не було. У ЗВО є уповноважена особа з питань запобігання корупції
(https://lnam.edu.ua/uk/useful_links.html), проте документи, які б регулювали діяльність такої особи, на сайті ЗВО
відсутні. На резервній зустрічі з ЕГ був присутній Гавришкевич Ігор Степанович, доцент кафедри академічного
живопису, якого у ЗВО призначено особою з питань запобігання корупції, за його свідченням, інформацію про
процедури вирішення конфліктних ситуацій він доводить до відома здобувачів ВО на початку кожного семестру.
Аспіранти повідомили, що їм відомо про “скриньку довіри”, проте конфліктні ситуації у разі виникнення вони
намагаються врегульовувати у неформальному порядку, звертаючись до відділу аспірантури та докторантури, який
повністю опікується їх проблемами, що підтвердила на зустрічі завідувачка відділу аспірантури та докторантури
ЛНАМ Ірина Гах. Зокрема, аспіранти повідомили, що вони зверталися у відділ аспірантури з проханням замінити
викладача англійської мови на іншого, їх прохання було задоволене.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності чітко визначені та регламентуються
такими нормативно-правовими документами: - Положення "Про запобігання порушенню права інтелектуальної
власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі
учасників освітнього процесу ЛНАМ", де регламентується професійна (наукова і творча) етика в колективі, а також
встановлюється відповідальність за академічний плагіат, механізми запобігання і виявлення плагіату; - Положення
"Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНАМ" де у розділі 13 вказується про професійну етику і
дотримання кодексу академічної доброчесності як складову системи забезпечення якості вищої освіти у ЗВО. Всі
Положення є у вільному доступі на сайті ЗВО. ЗВО послідовно дотримується і популяризує політику академічної
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доброчесності серед НПП, здобувачів ВО та аспірантів. Питання дотримання академічної доброчесності включено
до всіх силабусів ОК ОНП “Дизайн”, які розміщено на сторінці аспірантури ЛНАМ
(https://lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html). В інтерв’ю з НПП та аспірантами ЕГ пересвідчилася, що всі
учасники освітнього процесу обізнані з політикою академічної доброчесності та дотримуються її правил і процедур.
Всі аспіранти підписують “Етичне кредо аспіранта ЛНАМ”, де зобов’язуються дотримуватися кодексу академічної
доброчесності та професійної етики (https://cutt.ly/ymtE6JJ). За свідченнями аспірантів ОНП та НПП, які
викладають на ОНП “Дизайн”, випадків порушення кодексу академічної доброчесності на ОНП не було, але загалом
такі випадки у ЗВО зрідка трапляються, частіше на молодших курсах, тоді за умови виявлення плагіату робота
повертається автору для переробки, а випадок аналізується на засіданнях кафедри - всі процедури чітко прописано у
зазначених документах. Як вказано у зазначених Положеннях, основними програмними продуктами, які
використовуються для перевірки робіт на наявність плагіату у ЗВО є: StrikePlagiarism та Unicheck. Порядок
перевірки на плагіат робіт студентів та аспірантів вказано на сторінці “Антиплагіат”
(https://lnam.edu.ua/uk/education/antiplagiat.html).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

- ЗВО послідовно дотримується і популяризує політику академічної доброчесності серед НПП, здобувачів ВО та
аспірантів. Питання дотримання академічної доброчесності включено до всіх силабусів ОК. Всі аспіранти
підписують “Етичне кредо аспіранта ЛНАМ”, де зобов’язуються дотримуватися кодексу академічної доброчесності та
професійної етики; - відділ аспірантури та докторантури ЗВО повністю опікується проблемами аспірантів; -
силабуси всіх ОК наявні у вільному доступі на сайті ЗВО, у силабусах чітко і зрозуміло зазначено форми
контрольних заходів, критерії оцінювання, способи спілкування НПП з аспірантами та політика дотримання
академічної доброчесності.

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

- інформація для аспірантів (силабуси ОК, необхідні нормативні документи, корисні посилання тощо) щодо
забезпечення навчального процесу на ОНП знаходиться на різних вкладках сайту ЗНО, наприклад, відомості про
політику дотримання академічної доброчесності знаходяться частково на сторінці відділу аспірантури на вкладці
“Дизайн” (https://cutt.ly/ymRZ4B6), а частково - на сторінці “Навчання” - “Студенту” - “Антиплагіат”
(https://lnam.edu.ua/uk/education/antiplagiat.html), ЕГ вважає, що варто оптимізувати розміщення необхідних
документів та посилань для аспірантів Документів, які регламентують діяльність уповноваженої особи з питань
запобігання корупції, немає у вільному доступі, ЕГ рекомендує розмістити їх на сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Інформація про контрольні заходи вчасно і в повній мірі доводиться до аспірантів ОНП, зазначені в силабусах ОК
критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими, оцінювання навчальних результатів відбувається об’єктивно.
Аспіранти та НПП обізнані з принципами академічної доброчесності та послідовно їх дотримуються. Зазначені
недоліки є несуттєвими, ЕГ вважає, що ОП має хороший рівень відповідності Критерію 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.

Освітній процес за обов’язковими освітніми компонентами ОНП згідно з таблицею 2 у ВСО забезпечує 10 штатних
викладачів різних кафедр ЗВО, серед яких 4 доктори мистецтвознавства (Косів В., Стельмащук Г., Левкович Н.,
Бірюльов Ю.) та 6 кандидатів наук, з них 1 - кандидат технічних наук за спеціальністю “Містобудування та
територіальне планування”, 1 канд. мистецтвознавства, 1 канд. педагогічних наук, 1 канд. філософських наук, 2 канд.
філологічних наук, за сумісництвом на ОНП працює доктор філософських наук Кашуба М., вибіркові ОК додатково
викладає 8 викладачів, з яких 2 доктора мистецтвознавства, 1 доктор історичних наук, інші НПП є кандидатами
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наук. Всі НПП відповідають вимогам не менше, ніж чотирьох пунктів Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності (2015 р.). Документальним підтвердженням є наявні дипломи про вищу освіту та наукові ступені, а також
атестати про вчене звання, документи про стажування та підвищення кваліфікації, наприклад, гарант Косів В. був у
2015-2016 н. р. стипендіатом програми Фулбрайта в Колумбійському університеті Нью-Йорка
(https://cies.org/grantee/vasyl-kosiv), Цимбала Л. у 2016 і 2018 рр. була на стажуванні за програмою Erasmus +
(Інститут мистецтв, Університет ім. Яна Кохановського, Кельце. Республіка Польща. Згідно з наданою інформацією
на сторінках кафедр, які забезпечують підготовку здобувачів за ОНП, та проведеним ЕГ аналізом авторських
сторінок НПП у наукометричних базах та пошукових системах, зокрема, “Наука України” (https://cutt.ly/amtzh8X),
ЕГ засвідчила наявність серед публікацій таких, що відповідають змістовому наповненню тих ОК, які НПП
забезпечують на ОНП “Дизайн”. Викладачі що забезпечують фахову підготовку за ОНП, мають публікації у
закордонних виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus (Бірюльов Ю. (https://cutt.ly/OmtvKnx), Web
of Science (Скринник-Миська Д. (http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/200817), (https://cutt.ly/Gmtl6Nh), публікації у
наукових фахових виданнях України та Польщі, мають надруковані монографії (в тому числі, польською,
англійською, французькою та ін. мовами) та навчальні посібники. Монографія гаранта Косіва В. «Українська
ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років» одержала Гран-прі Львівського книжкового форуму 2019 р., а
також Гран-прі Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2019» (https://cutt.ly/Bmtk2mi). Також більшість НПП
активно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та конкурсах, персональних і
колективних виставках (https://lnam.edu.ua/uk/events/cat/3.html).

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

Конкурсний добір викладачів ОНП “Дизайн” відбувається за принципами публічності та демократичності і
проводиться згідно з визначеними умовами, що представлені у Положенні “Про проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) Львівської національної академії мистецтв”. Даним Положенням окреслено перелік документів, які
подаються на конкурс, а саме: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць,
винаходів, публікацій, документи, що свідчать про професійні якості претендента, звіт про про навчально-
методичну, виховну, науково-дослідну, творчу роботу протягом терміну попереднього контракту (для осіб, які
працюють в Академії) . Особливості кваліфікаційних вимог до претендентів на зайняття посад НПП встановлено
Розділом 4 цього Положення для кожної окремої посади. Конкурсний добір викладачів на ОНП “Дизайн” враховує
науковий ступінь, звання, а також відомості про методичну, виховну, організаційну та творчу роботу, як вказано в
Положенні “Про рейтингове оцінювання діяльності НПП і кафедр ЛНАМ” (https://cutt.ly/lme9ymz). Згідно з
Положенням, результати рейтингового оцінювання НПП оприлюднюються на засіданні Вченої ради ЛНАМ, зведені
рейтинги НПП і кафедр публікуються щороку до 1 червня на офіційній сторінці ЛНАМ. На зустрічі з гарантом та
НПП ЕГ підтверджено, що конкурсний відбір проводиться в умовах відкритості, гласності, законності, рівності прав
членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень
конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на заміщення вакантних посад НПП.

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

Під час інтерв'ю з викладачами, здобувачами ВО та роботодавцями ЕГ підтверджено залучення роботодавців до
реалізації освітнього процесу на ОНП “Дизайн”. Стейкхолдери залучаються до обговорення ОНП «Дизайн», про що
свідчать надані ЕГ протоколи засідань круглих столів та міжкафедральних семінарів кафедр, які забезпечують
навчання за ОНП. На зустрічі з ЕГ були присутн професор кафедри ергономіки і дизайну Київського національного
університету технологій та дизайну, голова спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Дизайн» Д 26.102.07
Тетяна Кротова, директор Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша
Ольга Коцовська, проректор з наукової роботи ЛНАМ Роман Яців, які підтвердили практику залучення роботодавців
до організації та реалізації освітнього процесу під час фахових практичних занять та обговорення змін до ОНП
“Дизайн”. Згідно з наданим ЕГ документом ЗВО укладено угоди з організаціями відповідно напряму ОНП, зокрема,
видавництвом “Світло і тінь”, Українським католицьким університетом, Національним музеєм у Львові ім. Андрея
Шептицького, Інститутом народознавства НАН України, Львівською філією Національного науково-дослідного
реставраційного центру України, Львівською національною галереєю мистецтв ім. Б.Г.Возницького, Львівською
православною богословською академією, спільна тристороння Угода з НАОМА та ХДАДМ та іншими закладами.
регулярно відбуваються зустрічі з роботодавцями, форуми, круглі столи тощо, де серед інших питань
обговорюються зміни до ОНП. В ЛНАМ регулярно проводяться творчі зустрічі, відкриті лекції, бесіди з відомими
фахівцями в галузі мистецтва, зокрема, 10.09.2020 р. лекція у подвір'ї ЛНАМ про урбаністику та архітектуру м.
Львова архітектора Ігоря Кузьмака, голови ГО «Форум Львів і майбутнє" (https://cutt.ly/Pmtr36V), творчі зустрічі на
кафедрі АНП (https://cutt.ly/Emtth3B), онлайн-лекції викладача кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ, аналітика
альтернативного мистецтва, куратора резонансних виставок Богдана Мисюги "Колекціонуємо чи інвестуємо?"
15.06.2020 (https://cutt.ly/ZmttE2f), та "Мейнстрім художніх процесів і ціннісна шкала мистецтва" 08.06.2020
(https://cutt.ly/amttScM) в рамках серії онлайн-зустрічей з митцями, арт-критиками, дизайнерами в межах проекту
"Львівське дизайнерське партнерство" (Lviv Design Partnership) від Британської Ради, зустріч з професоркою
Коледжу мистецтв Університету прикладних наук у Каунасі (Литва) Віолеттою Камантаускайне
(https://cutt.ly/TmtytB6), тиждень лекцій та зустрічей у галереї ЛНАМ (https://cutt.ly/6mtysiy) та багато інших, про
що є повідомлення на сторінці “Події Академії” (https://cutt.ly/jmtyONq).
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Під час зустрічей з гарантом ОНП та НПП ЕГ пересвідчилася, що до проведення аудиторних занять за ОНП
“Дизайн” кафедра залучає професіоналів-практиків, зокрема, серед НПП, що забезпечують навчання на ОНП -
професор кафедри дизайну середовища Бірюльов Ю, який є визнаним істориком мистецтва, членом Національної
спілки художників України та членом Спілки критиків та істориків мистецтва у Львові (https://cutt.ly/9mrLztU),
завідувач кафедри графічного дизайну Нагірний П., який є практикуючим графічним та веб-дизайнером
(https://cutt.ly/umrL9Xp), більшість НПП є членами Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, а також
керівниками (консультантами) здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня (Швед М.,
Стельмащук Г., Цимбала Л., Левкович Н., Косів В., Кашуба М.), є членами редакційних колегій фахових журналів
(Швед М., Бірюльов Ю., Косів В., Кашуба М.), є учасниками персональних та колективних виставок творів мистецтва
та авторами монографій. Здобувачі освіти мають можливості безпосередньо взаємодіяти з професіоналами-
практиками під час навчання та практик, що дозволяє їм набути важливого професійного досвіду та визначити для
себе перспективи для подальшого працевлаштування.

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

Під час зустрічей з НПП, керівництвом та менеджментом ЕГ пересвідчилася, що ЗВО всебічно сприяє професійному
розвитку викладачів. Відповідно до п.8 «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ (нова редакція)”
(https://cutt.ly/xme6BwI) ЗВО забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-
педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати, що також
регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у
ЛНАМ» (https://cutt.ly/CmrwNMa). Також згідно з вищенаведеними документами НПП мають право на академічну
мобільність за двома напрямками: мобільність, яка здійснюється на підставі двосторонніх Угод про співпрацю з
партнерськими ВНЗ, яка регулюється «Положенням про конкурсний відбір викладачів ЛНАМ для виїзду за кордон
в рамках програми «ERASMUS+» на підставі двосторонніх Угод про міжнародну співпрацю»
(https://cutt.ly/EmrrBYG) та.індивідуальні науково-творчі програми перебування у закордонних навчальних
закладах, що здійснюються на підставі співпраці із грантовими та стипендійними фондами. Зокрема, гарант Косів В.
у 2015-2016 н. р. був стипендіатом програми Фулбрайта в Колумбійському університеті Нью-Йорка, а також
проводив лекції та семінари в Колумбійському Університеті в Нью-Йорку, Гарвардському Університеті, Міському
Університеті Нью-Джерсі, Університеті Південної Каліфорнії та ін. (https://cutt.ly/7mrtB4h)
(https://cies.org/grantee/vasyl-kosiv). Інші НПП, які викладають на ОНП, також мають підтверджені сертифікати про
стажування у закордонних та українських ЗВО. ЛНАМ регулярно організовує тренінги з підвищення викладацької
майстерності, зокрема, на сторінці “Про організацію навчального процесу у 20/21 навч. році” від 01.09.2020 р. НПП
пропонується 03 вересня 2020 р. пройти навчальний тренінг для вдосконалення навичок користування
навчальними інтернет-платформами, що буде зараховано як одна з форм підвищення кваліфікації в обсязі 2
кредити (https://cutt.ly/tme7AmL).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЛНАМ передбачено матеріальне та моральне заохочення працівників, що було підтверджено на зустрічах із фокус-
групами керівництва, менеджмента ЗВО, а також НПП. У ЗВО діє Положення “Про рейтингове оцінювання
діяльності НПП і кафедр ЛНАМ” (https://cutt.ly/lme9ymz), де прописано критерії оцінювання НПП у відповідності з
виконаними видами діяльності протягом року (наукова, методична, організаційна робота, в тому числі, за
професійне зростання - п.4.2.6).. Згідно з об’єктивно визначеними показниками, які характеризують професійну
діяльність учасників рейтингу, визначаються рекомендації щодо [стимулювання кожного учасника рейтингового
оцінювання (преміювання, нагородження почесними відзнаками ЛНАМ, інші форми заохочення)], а також
урахування під час представлення до присвоєння вчених і почесних звань та інших державних нагород; Розмір
премії визначається у залежності від виду наукового досягнення. Зазначені у Положенні механізми стимулювання
застосовуються до викладачів, які працюють в університеті за основним місцем роботи, а для аспірантів і
докторантів за успіхи в творчій, науковій, культурній, громадській діяльності ЗВО надається матеріальне
заохочення, що регламентується “Порядком надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання)
студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ” (https://cutt.ly/Kme82I0). За заслуги у науково-педагогічній, творчій,
організаційно-адміністративній, громадській та виховній роботі, за значні наукові досягнення,успіхи у навчанні,
значний внесок у розвиток художньої освіти, підвищення авторитету академії, налагодження міжнародних
відносин, з нагоди професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат НПП та здобувачі ВО можуть нагороджуватися
Грамотою ЛНАМ, Дипломом ЛНАМ, Значком ЛНАМ, Срібним нагрудним знаком ЛНАМ, Медаллю ЛНАМ, умови
нагородження наведено у “Положенні про нагороди ЛНАМ” (https://cutt.ly/lmrrTu6).
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

- високий науковий та професійний рівень НПП, які забезпечують навчання за ОНП “Дизайн”, а саме наявність
публікацій у світових наукометричних базах, монографій, в тому числі іноземними мовами, участь у персональних
та колективних виставках, всі НПП, які забезпечують навчальний процес за ОНП, є визнаними професіоналами та
фахівцями у своїй галузі; - висока академічна мобільність НПП за індивідуальними програмами та програмою
Еразмус+ на підставі двосторонніх Угод про міжнародну співпрацю; - система рейтингування НПП, яка включає
критерії оцінювання НПП у відповідності з виконаними видами діяльності протягом року (наукова, методична,
організаційна робота, в тому числі, професійне зростання).

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

- недоліків не виявлено

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

НПП, які забезпечують навчання на ОНП “Дизайн” активно публікуються у фахових вітчизняних та міжнародних
наукометричних виданнях, мають велику кількість монографій з предметної області, в тому числі, іноземними
мовами, є членами редакційних комісій фахових збірників та членами спеціалізованих вчених рад, а також
керівниками (консультантами) здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня. Академічна
та професійна кваліфікація НПП відповідає тим дисциплінам, які вони забезпечують на ОНП, всі вони є визнаними
фахівцями у відповідних галузях. Керівництво ЗВО сприяє професійному розвитку НПП щляхом рейтингування та
стимулювання. Наявна активна взаємодія зі стейхолдерами та дієві програми міжнародної та академічної
мобільності для НПП. Загалом, на думку ЕГ, ОНП «Дизайн» має високий рівень відповідності Критерію 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час експертизи було продемонстровано лекційні аудиторії, приміщення бібліотеки, читальну залу, музейні
площі, простір галереї, тощо. Адміністративний та викладацький склад запевнили ЕГ, що аспіранти мають вільний
доступ до всіх приміщень та матеріальних ресурсів академії (комп’ютерне та лабораторне забезпечення, медичний
пункт, їдальня, та ін.). На сайті розміщено інформацію про площі та інфраструктуру (https://cutt.ly/7mqIspu),
(https://cutt.ly/JmqIlDH), (https://cutt.ly/emqIRhx), (https://cutt.ly/FmqIAch), звітну фінансову документацію за
2018-2021 рр. (https://cutt.ly/LmqOuCd), нормативну документацію (https://cutt.ly/JmqOYNe), є розділ бібліотека
(https://cutt.ly/8mqFlVo), де є доступ до наукометричних баз (https://cutt.ly/5mqD0Yp). Бібліотека ЗВО наразі
знаходиться в процесі формування та наповнення електронного каталогу. Завідувач бібліотеки О. Татомир розповіла
про активне наповнення бібліотеки, відповідність методичних матеріалів потребам ОНП, обмін науковими
фаховими виданнями з вітчизняними та іноземними ЗВО. Керівник відділу програмного забезпечення Т. Кулешник
наголосив, що аспіранти, незважаючи на наявність комп’ютерного забезпечення, використовують власну техніку.
Академія забезпечує вільну зону Wi-Fi (100% покриття всіх площ), доступ до хмарних технологій, наукометричних
баз, тощо, через корпоративний акаунт. Стосовно дистанційного навчання у ЛНАМ діє розпорядження про вільний
вибір викладачами інтернет платформ (доц. І. Костюк). За твердженнями Т. Кулешника перевага надавалася Google
Meet, Classroom. Під час демонстрації мат.бази ЕГ пересвідчилась у наявності засобів пожежогасіння, відповідних
позначок на електрощитових, інформаційних плакатів по запобіганню Ковід 19, тощо. Під час огляду ЕГ не
побачила на стінах приміщень планів евакуації, проте головний інженер І. Пилат доповів, про їх наявність, на
регулярне проходження перевірок ДСНС. Комендант гуртожитку М. Гонзар повідомила, що аспіранти забезпечені
житлом у гуртожитку на загальних та рівних зі студентами умовах, мають доступ до кухонь, умивальників, душових
та пральних машин. Приміщення гуртожитку та умови проживання під час експертизи не демонструвалися.
Адаптивність матеріального фонду до потреб маломобільних груп населення полягає у розробленій процедурі
порядку супроводу (https://cutt.ly/FmqT1DS), що передбачає наявність кнопки виклику при вході до академії. Гарант
ОНП В. Косів запевнив у її дієвості, а також пояснив неможливість встановлення підйомників чи інших засобів для
переміщення архітектурними особливостями історичних будівель ЗВО, у зв’язку з цим консультаційні заходи
відбуваються на 1 поверсі, навчальний процес, також по мірі наявності запиту адаптується до потреб. Однак, за
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словами О. Татомир приміщення бібліотеки розташовані на 2 поверсі. Комендант стверджувала про наявність
пандуса на вході в гуртожиток, однак зазначила, що ліфти не працюють з 2012 р. Наявні засоби для комфортного
перебування людей з особливими потребами ЕГ не демонструвалися.

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.

В особистому спілкуванні з педагогічним складом, адміністрацією та аспірантами ЕГ переконалася у наявності
вільного доступу до приміщень академії, майстерень та лабораторій, матеріалів та ресурсів бібліотеки, покриття Wi-
Fi. В межах корпоративного акаунту ЛНАМ надається безкоштовний доступ до наукометричних баз
(https://cutt.ly/MmqKsFs). Під час зустрічі з аспірантами ЕГ з’ясувала, що ЗО частіше звертаються до електронних
ресурсів, однак працюють також з фондами бібліотеки ЛНАМ та інших бібліотек міста Львова. Також аспіранти
зазначили, що мають вільний доступ до репозитарію дисертаційних досліджень.

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.

Відповідно до відомостей самооцінювання безпечність середовища регулюється Статутом
(https://cutt.ly/WmqZjEm), Положенням про комісію з етики, попередження та боротьби із сексуальними
домаганнями та дискримінацією (https://cutt.ly/smqZDy0). В академії передбачено наявність уповноваженої особи з
питань запобігання корупції, якою наразі є І. Гавришкевич. На сайті ЗВО розміщено інформацію та контактну
електронну пошту (https://cutt.ly/ZmqZ45F). За словами І. Гавришкевича, та аспірантів в стінах академії діє
скринька довіри, де можна анонімно залишити повідомлення. За словами відповідального фахівця із забезпечення
акредитації та ліцензування О. Дацко, в академії діє медичний пункт, що також за потреби скеровує на консультацію
до психолога (у штаті психолога немає). В рамках роботи по інклюзивній освіті психологи у робочому порядку
періодично консультують стейкхолдерів. За словами головного інженера І. Пилата всі приміщення забезпечені
засобами пожежогасіння, що розміщуються у найбільш доступних зонах, особливу увагу приділяють приміщенням з
можливим застосуванням хім.реакцій, високих температур, тощо. Також приміщення академії оснащено
сигналізацією. За словами голови студентського самоврядування Д. Федак аспіранти є членами самоврядування і
запити з побутових питань надходять такі ж, як і від студентства та вирішуються, по мірі можливостей, у робочому
порядку.

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

У бібліотеці ЗВО надають консультаційну допомогу з приводу роботи у межах інформаційних систем та баз даних
(https://cutt.ly/PmqMoR2). За словами доц. Л. Цимбали під час викладання дисципліни “Аспірантський науковий
семінар” надаються рекомендації з приводу напрямку та впровадження наукової роботи. Керівник відділу
міжнародних зв’язків М. Бесага поінформував ЕГ, що в Академії здійснюється інформування, допомога, підтримка
та супровід аспірантів у міжнародних проектах, налагоджуються проекти обміну, тощо (https://cutt.ly/tmq1UCj).
Голова ради молодих вчених О. Бакович, не зважаючи на не давність створення ради (3 місяці) інформують ЗО ОНП
“Дизайн” про конференції, публікації, вебінари, консультують з приводу підготовки та оформлення статей, готові
допомагати в підготовці до захистів, організовувати роботу опонентів, рецензентів, тощо. Однак на сайті ЗВО не
висвітлено діяльність Ради молодих вчених, хоча під час експертизи О.Бакович згадувала про діяльність телеграм-
каналу. Питання провадження навчального процесу куруються відділом аспірантури та докторантури й
безпосередньо Завідувачем цього відділу І.Гах, що підтвердила фокус-група аспірантів (https://cutt.ly/8mq2P6l).
Окрім того регулярно відбуваються консультації аспірантів з науковими керівниками, які в переважній більшості
задіяні у викладанні на ОНП. Аспірантка 1 курсу Д.Білозуб повідомила ЕГ про активне інформування аспірантів
через розсилку на особисту пошту, у телеграм-каналі аспірантури, а також телефоном. Виходячи зі спілкування з
різними стейкхолдерами даної програми ЕГ прийшла до висновку, що інформування та підтримка ЗО відбувається
на максимально високому рівні

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

Наразі ЗВО діє відповідно до порядку супроводу маломобільних груп населення (https://cutt.ly/vmq9JGH). Вхід до
академії оснащено дзвінком для виклику супроводу, вхід до гуртожитку оснащено пандусом, однак за словами
коменданта гуртожитку ліфт не працює з 2012 року. За словами головного інженера І. Пилата ліфт малий за вмістом
і здатен перевезти людину лише у легкому візку. Також І.Пилат зазначив, що існують плани з покращення умов
перебування людей з особливими потребами, але вони передбачають серйозне втручання в архітектурні конструкції,
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а відповідно потребують посиленого фінансування. Гарант ОНП В. Косів запевнив ЕГ, що освітній процес
адаптується у разі запиту до необхідних умов.

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.

У ЗВО діє уповноважена особа з питань запобігання корупції (https://cutt.ly/umq8mS8), що опікується також
питаннями морально-етичної поведінки, та врегулюванням конфліктних ситуацій. За спостереженнями
уповноваженої особи І. Гавришкевича він є учасником вступних кампаній, переглядів, вповноважений брати участь
у врегулюванні конфліктних ситуацій між викладачами та ЗО, тощо. Тобто уповноважена особа виконує роль
омбудсмена, проте у розділі нормативних документів на сайті ЗВО не розміщено жодних документів що
регламентують зони та процедури діяльності уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Більшість спірних
питань намагаються врегульовувати в неформальному порядку задля збереження конфіденційності. У разі
формального врегулювання ситуацій діє положення про комісію з етики, попередження та боротьби із
сексуальними домаганнями та дискримінацією (https://cutt.ly/jmq4AeR). В Академії діє скринька довіри, що
підтвердила фокус-група аспірантів.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

- стейкхолдери мають вільний доступ до мережі інтернет у всіх приміщеннях ЗВО. - створено корпоративний акаунт
через доступ до якого аспіранти мають можливість безкоштовно користуватися різноманітними хмарними
сервісами, зокрема наукометричними базами даних. - адміністрація навчального закладу приділяє увагу створенню
безпечного середовища для проведення освітнього процесу. - позитивним явищем є наявність уповноваженої особи
з питань запобігання корупції. - в Академії діє анонімна скринька довіри.

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

Під час проведення експертизи не було продемонстровано житлових приміщень, умов для людей з особливими
потребами, тощо. Проте докладні відповіді на питання були надані працівниками, виходячи з яких, ЕГ зробила
висновок про слабке забезпечення комфортних умов для маломобільних груп населення. Оскільки ліфт у
гуртожитку відключений через несправність уже тривалий час, навчальні корпуси не передбачають мобільність між
поверхами, тощо. Зважаючи, що бібліотека знаходиться на 2 поверсі, а електронний каталог у стані наповнення, це
створює значні перешкоди у навчанні для людей з особливими потребами. У ЛНАМ на громадських засадах діє
уповноважена особа з питань запобігання корупції, яка по факту виконує роль омбудсмена, проте на сайті не
розміщено нормативного документа стосовно уповноваженої особи. Також сайт жодним чином не висвітлює
існування та діяльність Ради молодих вчених. У зв’язку з цим ЕГ рекомендує приділити увагу покращенню умов
перебування людей з особливими потребами, нормативно врегулювати діяльність уповноваженої особи з питань
запобігання корупції, та розмістити на сайті відповідну документацію, розмістити на сайті інформацію про
діяльність Ради молодих вчених та визначити засоби комунікації з ними.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на гнучкість навчального процесу (за словами гаранта В. Косіва може адаптуватися до потреб у разі
запиту), налагодженість форм дистанційного навчання та ведення робіт зі створення електронного каталогу
бібліотеки, активний відгук відділу аспірантури та докторантури на запити та проблеми аспірантів, інформаційну
політику Ради молодих науковців, та інше, враховуючи наявні перспективи подальшої роботи ЗВО над
покращенням перебування маломобільних груп населення, ЕГ визначає освітнє середовище відповідним рівню В за
7 критерієм.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процеси розроблення, перегляду, впровадження та затвердження освітніх програм у ЛНАМ регламентується
Положенням про освітні програми (https://cutt.ly/tmeBOIb), положенням про навчально методичну раду
(https://cutt.ly/dmeBZ0L), положенням про акредитацію освітніх програм (https://cutt.ly/ZmeB2hg). Відповідно до
інформації оприлюдненої на сторінці Наука/Аспірантура/Навчання ОНП Дизайн, Доктор філософії, з 2017 року
була змінена у 2020р. (https://cutt.ly/umeN6eJ), (https://cutt.ly/fmeMrq9). За словами гаранта В. Косіва зміни
відбулися ґрунтовні, програма була змінена не менше ніж на 70%. На запит ЕГ були надані витяги з протоколів
засідань кафедр, де зафіксовані пропозиції стейкхолдерів щодо перегляду, оновлення, внесення змін до освітньої
компоненти ОНП (https://cutt.ly/jmeMUoE). За словами гаранта, викладацького та адміністративного складу ОНП,
тригерами для перегляду програми слугують різноманітні фактори: обговорення з фокус-групами аспірантів, що
вносять свої пропозиції, стажування викладачів, індивідуальне спрямування дисертаційних досліджень аспірантів,
досвід аналогічних програм вітчизняних та іноземних ЗВО, пропозиції роботодавців, тощо.

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

Відповідно до положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/Jme3NsE) аспіранти
та органи студентського самоврядування беруть безпосередню участь у перегляді ОНП. За словами гаранта ОНП
опитування, які проводилися серед здобувачів освіти були недостатньо інформативними для внесення належних
змін в освітню програму, у зв’язку з малою кількістю аспірантів. Навчальним закладом було прийнято рішення
проводити методичні засідання, де фокус-групи аспірантів матимуть можливість висловлювати будь-які зауваження
та побажання. Аспіранти під час зустрічі з ЕГ підтвердили, що методичні засідання кафедр відбуваються, вони
мають змогу вносити на них свої пропозиції, а також що їх пропозиції враховуються. Так, до прикладу, на засіданні з
обговорення ОНП з фокус-групами було прийняте рішення (Згідно протоколу від 5 травня 2021 р.
https://cutt.ly/vme00xb) про перенос дисципліни “Методика підготовки наукової роботи” з 3 на 2 рік навчання,
оптимізувати програму курсу “Академічне письмо англійською мовою”, та ін. За словами аспірантки Д. Білозуб на
особисту пошту раз на семестр надсилається опитування від аспірантури на предмет задоволеності якістю освіти та
викладання дисциплін. На запит ЕГ були надані результати опитування (https://cutt.ly/Dme3ltb) згідно якого
відбувається моніторинг по кожній окремій дисципліні.

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

Основним роботодавцем за словами Гаранта В.Косіва вбачається Львівська національна академія мистецтва. Під час
перегляду компетентностей та ПРН ОНП “Дизайн” третього освітньо-кваліфікаційного рівня бралися до уваги
результати дослідження ринку дизайну Львова Creative Spark 2019р. (автор Л.Кривецька) (https://cutt.ly/4me4yyl).
На сайті Академії розміщено відгуки та рецензії на освітню програму та роботу аспірантів: відгуки за результатами
роботи аспірантів Б. Бараняка від завідувача кафедри Дизайна середовища В. Москалюка, Х. Шевчук від Голови
циклової комісії ВМО С. Карпін, директора ЛФКДУМ ім. І. Труша О. Коцовської; рецензії на ОНП завідувача
кафедри книжкової та станкової графіки Української академії друкарства С. Іванова, професора кафедри ергономіки
і дизайну КНУТД Т. Кротової (https://cutt.ly/Zme4OdR). Під час зустрічі з ЕГ Т. Кротова завідувач кафедри
художнього моделювання костюма, голова спец.вченої ради КНУТД, директор ЛФКДУМ ім. І. Труша О. Коцовська та
проректор з наукової роботи ЛНАМ Р. Яців повідомили, що беруть активну участь у перегляді ОНП “Дизайн”, а
також провадять педагогічну практику, залучаються до рецензування та надають рекомендації щодо
працевлаштування випускників освітньої програми.

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

Відповідно до відомостей самоаналізу та зі слів гаранта ОНП процедура збору інформації стосовно кар’єрного шляху
випускників відбувається через особисті контакти. Оскільки переважна більшість аспірантів викладають у ЛНАМ, а
також враховуючи, що Академія позиціонує себе головним потенційним роботодавцем, то після захисту випускники
залишаються працювати у стінах ЗВО. Проблеми у відслідковуванні працевлаштування та успішності випускників
не постає.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Система моніторингу внутрішньої якості освіти у ЛНАМ регулюється відповідно до одноіменного положення
(https://cutt.ly/qme50Em). Обов’язки моніторингу якості освіти у ЗВО покладено на відповідального фахівця із
забезпечення акредитації та ліцензування О. Дацко. За її словами в Академії не існує загального опитування, кожна
кафедра сама формує та проводить опитування серед ЗО, опрацьовує матеріал на засіданнях кафедр та звітує у
відділ акредитації та ліцензування. Результати опитувань були надані на запит ЕГ (https://cutt.ly/nme6C51). За
спостереженнями В. Косіва та О. Дацко анонімні опитування не є інформативними, оскільки аспіранти на ОНП
“Дизайн” є одночасно викладачами, відповідно в певних аспектах “йдуть на випередження” у своїх запитах та
пропозиціях, тож доцільніше вбачається проводити методичні засідання, де розглядаються зміни до ОНП. Витяги з
таких протоколів були надані на запит ЕГ (https://cutt.ly/rmrqjjk). За твердженням фокус-групи аспірантів та
завідувачки відділом аспірантури та докторантури І. Гах на особисті електронні пошти аспірантів розсилаються
анкетування з питань якості викладання освітньої компоненти. Результати були надані на запит ЕГ
(https://cutt.ly/rmrqjjk).

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

Оскільки акредитація ОНП Дизайн 3 рівня освіти у ЛНАМ є первинною, відповідно до відомостей самооцінювання
немає попереднього підґрунтя для формування ПРН ОНП “Дизайн”. На офіційному порталі ЛНАМ на сторінці
Академія/Публічна інформація розміщено Експертні висновки акредитаційної експертизи ЛНАМ; Сертифікати про
акредитацію ЛНАМ (https://cutt.ly/HmrajiL), що безперечно мали вплив на формування даної ОНП. На запит ЕГ
закладом було надано для ознайомлення договори про співпрацю з Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau,
Rehublic of Moldova, Академією образотворчого мистецтва ім. Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві, Польща,
Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові, Польща, та багато інших, чий досвід був
врахований у формуванні ОНП. За словами адміністрації та гаранта розвиток програми спрямований на
інтегрування у міжнародне наукове середовище.

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

Відповідно до ВС внутрішня система моніторингу якості освіти включає моніторинг та перегляд ОНП, що семестрові
атестації здобувачів освіти, оцінювання науково-педагогічних працівників. На офіційному сайті університету можна
ознайомитись з Положенням про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (https://cutt.ly/jmrs1kC),
Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
(https://cutt.ly/Dmrs95O), Положенням про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і
кафедр ЛНАМ (https://cutt.ly/bmrdqDY), Плоложення про систему забезпечення якості освіти
(https://cutt.ly/zmrduEu), Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення
академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу
ЛНАМ (https://cutt.ly/amrdked). Академічна спільнота ЛНАМ разом з аспірантами проводить методичні засідання
для обговорення ОНП, витяги з протоколів по обговоренням були надані на запит ЕГ (https://cutt.ly/qmrdmSJ).
Відповідно до ВС відповідальність за моніторинг якості освіти рівномірно розподілена між численими структурами
Академії: Гарантом, Завідувачами кафедр, Науково-педагогічним складом, Студентським самоврядуванням,
Відділом аспірантури та докторантури, Радою молодих вчених та адміністрацією ЗВО, що регламентується Статутом
(https://cutt.ly/3mrdFeW).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

- освітня програма весь час знаходиться у процесі вдосконалення відповідно до побажань стейкхолдерів, що
фіксується на науково методичних засіданнях відповідними протоколами. Не зважаючи на відсутність відповідного
відділу по забезпеченню внутрішньої якості освіти, розподілено діяльність між структурами ЗВО. У зв’язку з
неефективністю певних видів опитування виведено та сформовано власну систему моніторингу та фіксації розвитку
та вдосконалення ОНП. Враховано досвід співпраці з вітчизняними та іноземними навчальними інституціями.

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

У зв’язку зі змішаною системою моніторингу якості вищої освіти, що реагує лише на актуальні та гострі моменти у
діяльності ОНП втрачається загальний контекст відслідковування якості освітніх послуг. Опитування та спілкування
з фокус групами не охоплює питань матеріального забезпечення, академічної доброчесності, міжнародної співпраці
та мобільності, діяльності наукової спільноти ЗВО, тощо. Рекомендуємо приділити увагу на розширити зони
моніторингу діяльності ОНП.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Відповідно до вимог критерію 8 ЗВО забезпечує моніторинг та перегляд ОНП відповідно до потреб стейкхолдерів.
ЕГ дійшла висновку, що навчальний заклад віднайшов власні шляхи комунікації та отримання зворотного відгуку
від учасників освітньої програми та результативно реагує на запити що виникають під час освітнього процесу. Дана
ОНП відповідає 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.

Права та обов’язки стейкхолдерів регулюються Статутом ЛНАМ (https://cutt.ly/SmrgtnB), Положенням про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/8mrgoNU), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук (https://cutt.ly/mmrghuR), тощо. Ознайомлення з відповідними
документами відбувається через офіційний сайт, у розділі Академія/Публічна інформація/Нормативні документи.
Повна інформація стосовно ОНП Дизайн доктор філософії розташовано на сторінці Наука/Аспірантура
PhD/Навчання (https://cutt.ly/fmrgbGz). Документація не містить дискримінаційних дефініцій, сформована чітко та
викладена доступною мовою. В особистому спілкуванні ЕГ з’ясувала, що аспіранти ознайомлені зі своїми правами та
обов’язками. На сайті Академії існує окремий розділ Контакти, де розміщені контактні електронні адреси та
телефони підрозділів ЗВО (https://cutt.ly/MmrgYeu).

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.

На сторінці порталу ЗВО в розділі Наука/Аспірантура PhD/Навчання оприлюднено ОНП Дизайн
(https://cutt.ly/GmrgHW5), де оприлюднено ОНП “Дизайн”, Силабуси дисциплін, Рецензії та відгуки до ОНП, Теми
наукових пошуків аспірантів, що навчаються за даною ОНП, Навчальні плани та інформацію щодо академічної
доброчесності. відомостях самооцінювання визначена електронна пошта навчального закладу для контакту з ЗВО
відносно ОНП, на сайті вона оприлюднена на іншій сторінці Умови вступу (https://cutt.ly/mmrhUSM), як адреса
аспірантури. Інших методів для публічного обговорення та внесення пропозицій, думок та побажань щодо
покращення ОНП не передбачається. Не відображено пропозиції та зауваження стейкхолдерів, що вносилися під
час публічного обговорення ОНП.

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

На сторінці офіційного сайту ЗВО у розділі Наука/Аспірантура PhD/Навчання (https://cutt.ly/nmrg6i1) можна
ознайомитись з актуальними силабусами навчальних дисциплін, розкладом та графіком навчання. Під час зустрічі з
ЕГ фокус-група аспірантів наголошувала на активному інформуванні їх відносно перебігу освітнього процесу
відділом аспірантури через соц.мережі, а саме сторінку ФБ (https://cutt.ly/omrhasW), телеграм канал, особисту
розсилку на електронну пошту та телефоном. Також у розділі Наука/Аспірантура PhD/Умови вступу можна
ознайомитись з правилами прийому, програмою та розкладом вступних випробувань, вартістю навчання, переліком
необхідних документів, рекомендаціями стосовно обгрунтування сфери наукових інтересів та ліцензованим обсягом
набору (https://cutt.ly/mmrhUSM). В особистому спілкуванні аспіранти згадували, що ознайомлювалися на сайті
ЗВО з силабусами, що допомогло у виборі дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Львівська національна академія мистецтв пропагує доступність та відкритість. Структури навчального закладу діють
відповідно положень, та нормативних документів, які не містять дискримінаційних висловлень чи конфліктних
тверджень. Сайт освітнього закладу оновлюється, містить достовірну інформацію. Опубліковується кошторис,
звітно-фінансова документація, звіти, тощо. На сайті оприлюднено докладну інформацію відносно вступу до
аспірантури, надано методичні рекомендації щодо обґрунтування наукових інтересів.

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

На сторінках з оприлюдненням ОНП Дизайн не міститься інформації відносно публічного обговорення: не вказано
контактів для внесення пропозицій, не розміщено інформації щодо перебігу обговорення та його результатів. ЕГ
рекомендує додати на сайт інформацію щодо перебігу та результатів публічного обговорення ОНП Дизайн, а також
контакти за якими можна адресувати побажання.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Відповідно до критерію 9 дана програма може бути визнана, як публічна та доступна. Спираючись на активне
сприяння усіх стейкхолдерів ОНП під час проведення експертизи, їх ознайомлення з діючими правилами та
системами, загальне позитивне враження, члени експертної групи вважають ОНП Дизайн третього освітнього рівня
відповідною 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.

Зміст ОНП передбачає набуття ЗО відповідних програмних компетентностей, а саме: компетентності за
спеціальністю, загальнонаукові компетентності універсальні дослідницькі компетентності, мовні компетентності, що
відповідають умовам та вимогам фахових навичок сучасного науковця, дослідника та викладача. Досягається
набуття знань та навичок за рахунок засвоєння дисциплін передбачених у навчальній складовій, проходження
педагогічної практики та дослідницькій роботі з науковим керівником. Відповідно до вмісту силабусів
(https://cutt.ly/2mtZFLi) передбачається формування міждисциплінарного погляду на дизайн, отримання
дослідницьких, педагогічних, соціальних, комунікаційних навичок, що характеризують різнопланового та
багатостороннього фахівця. Індивідуальна освітня траєкторія вибудовується за рахунок можливості вибору
дисциплін (https://cutt.ly/DmtCRHl), персональних консультацій з науковими керівниками, формування на
дотримання індивідуального плану (https://cutt.ly/lmtCOjF). Аспіранти ОНП Дизайн в залежності від сфери
наукових інтересів розподілені між кількома кафедрами Академії на роботу з науковими керівниками: Кафедра
дизайну середовища, Кафедра дизайну костюму, Кафедра графічного дизайну, Кафедра теорії і історії мистецтва, де
вони можуть додатково поглибити та розширити спектр своїх знань. Мультидисциплінарність ОНП
прослідковується також у спектрі обраних ад’юктами тем: Д. Бєлозуб “Екологічні чинники у формотворенні
костюма початку XXI ст.”; Л. Брензович “Інтерпретаційні моделі дизайну інтер’єру Ужгородського замку”; Р.
Библюк “Зародження та становлення веб-дизайну у Львові у 90-х - 2000 роках”; та ін. (https://cutt.ly/2mtZFLi).

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

У правилах прийому до аспірантури і докторантури 2021 р. зазначається, що в межах вступних випробувань
проводиться співбесіда із презентацією дослідницьких пропозицій, де визначається напрям наукових інтересів
кандидата (https://cutt.ly/CmtVtzV). Під час проведення експертизи Д. Скринник-Миська поділилася власним
досвідом та зазначила, що ЗО самостійно обирають наукових керівників, та визначаються з напрямом
дисертаційного дослідження. У разі неспівпадінь наукових інтересів пропонуються більш відповідні керівники. Так
аспірант О. Топольницькій під час спілкування з ЕГ поділився досвідом зміни наукового керівника у зв’язку з тим,
що протягом проведення дослідження його спрямування стало більш відповідним до напрямку П. Нагірного ніж В.
Косіва. Прослідковується відповідність наукових інтересів ЗО та наукових керівників: Л. Цимбали та Б, Бараняка у
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полі теорії та історії дизайну (https://cutt.ly/qmtX3uS); Ю. Бірюльова та Л. Брензовича у межах дослідження
архітектури та дизайну середовища Західної України (https://cutt.ly/GmtCrZE); З. Тканенко та Д. Бєлозуб, Х. Шевчук
за напрямом дизайну костюма, тощо.

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).

Під час огляду матеріальної бази керівник відділу програмного забезпечення Т. Кулешник зазначив, що аспіранти
схильні користуватися власною комп’ютерною технікою, тому навчальний заклад забезпечує вільний доступ до Wi-
Fi, в межах корпоративного аккаунта доступ до наукометричних баз. Відповідно до індивідуальних планів аспірантів
ведеться робота з підготовки наукових статей, а також відбуваються участі у конференціях (https://cutt.ly/dmtBb16).
За словами Гаранта ОНП та завідувачки відділом аспірантури та докторантури призначені для проходження
аспірантом педагогічної практики відбувається в першу чергу з точки зору його наукових інтересів. Таким чином
аспіранти мають можливість практично застосовувати результати власного дослідження під час проходження
педагогічної практики, викладаючи дисципліни на пряму пов’язані з науковими інтересами. У ЗВО діє окреме
положення про педагогічну практику аспірантів (https://cutt.ly/nmtV2VR). Оскільки більшість аспірантів
працевлаштовані у ЗВО, впровадження результатів дослідження відбувається постійно. Окрім того на базі ЛНАМ
відбуваються науково-практичні конференції, до яких залучаються аспіранти, діють фахові наукові збірники
(https://cutt.ly/XmtV67a).

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.

В межах ОНП читається окрема дисципліна “Менеджмент наукових досліджень” (https://cutt.ly/nmtBXkx), що
покликана посилити обізнаність аспірантів у сферах діяльності науковця та допомогти інтегруватися в освітньо-
науковому середовищі, зокрема і у міжнародному напрямку. Голова Ради молодих вчених О. Бакович запевнила ЕГ
про активне інформування аспірантів з приводу проведення міжнародних стажувань та конференцій та можливості
здійснення закордонних публікацій. У ЗВО налагоджені численні контакти з іншими вітчизняними та іноземними
освітніми закладами, договори були надані на запит ЕГ (https://cutt.ly/ZmtBV5J). На сайті Академії у розділі
Співпраця/Міжнародна діяльність зазначено партнерство зі світовими навчальними закладами, надано посилання
на діючі стипендіальні та грантові програми, розміщено інформацію про конкурси та конференції
(https://cutt.ly/1mtNwAn). Керівник відділу міжнародних зв’язків ЛНАМ М. Бесага докладно розповів під час
проведення експертизи, що міжнакодний відділ займається супроводом, допомогою студентам та аспірантам у
програмах мобільності, налагодженні міжнародних зв’язків, тощо. У бесіді з ЕГ аспіранти запевнили, що
міжнародний відділ активно інформує їх про можливі форми реалізації власних інтересів у міжнародному
науковому полі, однак вони самі вирішують стосовно активності та участі у них. Зі слів аспіранта Р. Библюка
стримуючим фактором виступає локальна особливість тем наукових досліджень та складність у пошуку дотичності з
іноземними партнерами.

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

Здійснивши аналіз наявної інформації ЕГ дійшла висновку, що наукові керівники аспірантів є активними
науковцями-дослідниками. Зокрема НПП, що залучені до ОНП є авторами методичних праць та посібників: Швед
М. Основи інклюзивної освіти. Навч. підручник. Львів: Видавництво УКУ, 2015. 360 с.; Стельмащук Г. Христина
Кишакевич Качалуба. Корені роду, спадкоємність поколінь, художня творчість. Львів: Апріорі. 2018. 326 с.; Цимбала
Л. І. Професійний та стихійний дизайн в Україні: аспекти функціонування у сучасному соціокультурному просторі.
Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ ст. ХДАДМ, 2016. С. 194-196.; Косів В. Українська ідентичність у
графічному дизайні 1945–1989 років: монографія. Київ: Родовід, 2019. 480 с. та інші публікації.

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

Дотримання правил академічної доброчесності у ЛНАМ регламентуються Положенням про запобіганню
порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій,
науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/EmtM65B), де зазначені міри
дисциплінарного покарання у разі виявлення ознак плагіату. Інформування здобувачів освіти про дотримання
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академічної доброчесності відбувається на консультаційних заходах, що проводить бібліотека, наукові керівники,
викладачі в межах вивчення дисциплін, таких як “Етика наукових досліджень” (https://cutt.ly/mmt1sIF),
“Інтелектуальна власність” (https://cutt.ly/omt1fHf), тощо. Перевірка авторських текстів відбувається за допомогою
Інтернет-сервісів «Unichek», «Strike Plagiarism». Під час спілкування з ЕГ аспіранти ОНП “Дизайн” згадали, що
підписували Етичне CREDO аспіранта ЛНАМ та давали символічну присягу доброчесності. На запит ЕГ було надано
відповідні документи (https://cutt.ly/Dmt1SsR). Під час реалізації даної ОНП не було зафіксовано випадків
академічної недоброчесності. За словами гаранта питання доброчесності активно піднімаються на різних рівнях
навчання, тому викорінюються спроби порушень ще на Бакалаврському та Магістерському рівнях. Під час інтерв'ю з
фокус-групами ЕГ підтвердила їх ознайомлення із політикою, процедурами і правилами дотримання академічної
доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильною стороною ЕГ вважає: - сприятливе освітньо-наукове середовище для здобувачів ОНП «Д»; - наукові
керівники здобувачів є активними науковцями.

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

Не прослідковуються.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Провівши аналіз ОНП на відповідність критерію 10, ЕГ встановила що дана програма відповідає науковим інтересам
аспірантам-здобувачам і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у
закладах ЗВО. ЕГ вважають що ОНП Дизайн третього освітнього рівня відповідною рівню В.

IV. Інші спостереження

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

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
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

Авраменко Дмитро Костянтинович

Члени експертної групи

Савченко Олена Віталіївна

Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна
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