
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівська національна академія мистецтв

Освітня програма 48041 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

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 48041

Назва ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Cпеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

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 Дундяк Ірина Миколаївна, Новікова Ольга Валентинівна, Шевнюк
Олена Леонідівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.06.2021 р. – 18.06.2021 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/023Dec_App_arts_PhD
/vidsam023.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnam.edu.ua/files/Academy/Accreditation/023Dec_App_arts_PhD
/prog023.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

Акредитована ОП відповідає на запити сучасного міжнародного ринку праці стабільністю контингенту здобувачів
вищої освіти рівня PhD, зокрема, іноземних. Усі здобувачі мають відповідний галузі знань профіль; тематика
більшості аспірантів, окрім іноземних, релевантна проблемам досліджень їхніх керівників. ОП розвивається із
залученням стейкхолдерів з числа роботодавців і аспірантів. ОП має зразковий рівень академічної та професійної
кваліфікації викладачів, які у співпраці із здобувачами, активно долучені до міжнародної академічної спільноти.
ЗВО в основному дотримується вимог щодо структури, обсягу та змісту ОП, поєднання навчання і досліджень під час
її реалізації відповідно до рівня вищої освіти, відповідності форм і методів навчання його програмним результатам,
дотримання академічної доброчесності та запобігання будь-яким проявам плагіату. У ЗВО наявна прозора і
доступна інституційна практика якісного відбору персоналу. Потужна матеріально-технічна база ЗВО, сприятлива
освітня та психологічна атмосфера в Академії дозволяє повною мірою забезпечити освітню діяльність в межах ОП.
ЗВО дотримується спрямованості на вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, прозорість і
публічність процедур регулювання прав і обов'язків усіх учасників освітнього процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП демонструє стабільність за індикатором кількості здобувачів, які навчаються на програмі, зокрема, й іноземних
(понад 28%). Програма демонструє дієвий механізм забезпечення відповідності профілю та кількості аспірантів. ОП
має відповідні освітньому рівню практики навчання і викладання дисциплін, які здійснюються відомими
вітчизняними вченими-мистецтвознавцями. В основі цих практик є індивідуальний підхід до кожного аспіранта з
метою різностороннього поглиблення його наукових компетенцій. ОП має зразковий рівень академічної та
професійної кваліфікації викладачів, що підтверджується їх творчою та науковою активністю, відзнаками,
званнями, державними нагородами, а також інтегрованістю в культурно-мистецьке середовище України та світу.
Залучення до освітнього процесу зовнішніх професіоналів-практиків є позитивним досвідом ОП. ОП має тісні
контакти з мистецькими інституціями багатьох країн світу, результатом яких є активний обмін освітнім і науковим
досвідом. Здобувачі ОП є активними учасниками міжнародних проектів, стипендій, виставок. Позитивною
практикою є можливість реалізовувати авторські мистецькі проєкти в межах молодіжного виставкового простору
галереї ЛНАМ, що сприяє особистісному розвитку аспірантів. Аспіранти є членами Вченої ради ЛНАМ
(Ю.Новачинський). Наявні матеріальні ресурси відповідають потребам досліджень здобувачів, аспіранти задоволені
навчальними послугами та матеріальними ресурсами, що знаходяться в їхньому розпорядженні. На веб сайті ЗВО
наведено доцільну інформацію про характеристики ОП та її оперативну реалізацію: інформація чітка, зрозуміла,
систематизована та доступна для всіх сторін. Документовані свідчення демонструють організаційну та матеріальну
підтримку ЗВО проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Мета ОП не у повній мірі узгоджується з інтегральною компетентністю ОП і спрямуванням освітнього рівня.
Рекомендовано вдосконалити визначення мети ОП, зокрема, і в інституційному контексті формулювання місії ЗВО.
В ОП рівень ОНП визначено за НРК як 9. Рекомендовано виправити на 8 рівень НРК України. Визначення
особливості ОП не дає уявлення про суттєві відмінності даної ОП від усіх інших. Рекомендовано конкретизувати
особливість ОП. Заявлений у меті ОП експертно-атрибутивний і реставраційний напрямок не відображено в
нормативних ОК програми. Рекомендовано відобразити його в ОК ОНП. Відсутні вибіркові ОК, релевантні для
конкретного дослідження чи наукового напряму аспіранта. Рекомендовано забезпечити право здобувачів на форму
індивідуальної освітньої траєкторії відповідно науковим потребам та інтересам. Тематика досліджень частини
іноземних здобувачів не у повній мірі відповідає науковим зацікавленням керівників. Рекомендовано забезпечити
релевантність досліджень шляхом призначення другого керівника. Врахування досвіду аналогічних зарубіжних і
вітчизняних інституцій в структурі і змісті ОП не знайшло конкретизації. Дослідити досвід аналогічних вітчизняних
та іноземних ОП із внесенням відповідної конкретики до змісту даної ОНП. Пропоновані інформаційні ресурси
програми вступного іспиту зі спеціальності за сучасністю, характеристиками та інтернаціоналізацією не у повній
мірі відображають освітній рівень ОП. Рекомендовано осучаснити інформаційні джерела відповідно до особливостей
отримання кваліфікації. Окремі силабуси («Філософські проблеми наукового пізнання», «Інформаційні технології в
дослідженні та презентації», «Викладання в системі вищої освіти», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням») не
містять тематики практичних завдань для підсумкового контролю, розподілу балів по завданнях, критеріїв
оцінювання, оновлених джерел тощо. Рекомендуємо вдосконалити силабуси. Індивідуальні плани аспірантів не
завжди містять підписи, номери протоколів тощо. Рекомендовано дотримуватися вимог документообігу. Викладачів
ОП недостатньо активні у публікуванні в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Рекомендовано презентувати наукові досягнення викладачів на міжнародному рівні з метою їх інтеграції до
світового наукового простору. Низька активність викладачів ОП щодо можливості викладання іноземною мовою.
Рекомендовано запровадити практики такого викладання з огляду на значний відсоток іноземних здобувачів..
Органи самоврядування здобувачів недостатньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП. Рекомендовано
залучати їх до процедур забезпечення якості на постійній основі. Започатковане опитування здобувачів проводиться
у паперовому форматі (за запитами), його результати і рішення щодо них не оприлюднені. Рекомендовано
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вдосконалити процедури опитування груп впливу в ЗВО. У гуртожитку (9 поверхів) не працюють ліфти.
Рекомендовано вирішити цю проблему з метою удоступнення приміщень для здобувачів.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОП у самооцін. визначено як “підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних до
самост. дослідн. діяльності, пед. діяльності у мист. ЗВО, з високим рівнем наук. та практ. потенціалу, компетенції
яких дозволяють здійснювати ґрунтовні дослідження на основі розроблення актуал. проблематики укр. та світов.
мистецтвознавства; формувати, успішно виконувати інновац. завдання; розробляти новітні стратегії розвитку
мистецтва; впливати на розвиток укр. мистецтвознавчої думки з урахуванням найновіших досягнень світов. наук.
дискурсу у сфері мистецтва та культури”. Є текстові розбіжності з метою у тексті ОП, де також додатково прописано
“проведення наукових експертиз, атрибуції і реставрації творів мистецтва, їх введення у науковий обіг і соціокульт.
практику”. Є часткове співвідношення із інтегральною компетентністю ОП в аспекті здійснення дослідницько-
інноваційної діяльності, впровадження результатів дослідження в практику. У формулюванні мети не увиразнено
спрямування на “здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі профес. та/або дослідницько-інновац.
діяльності” (абз.10 ч.1.ст.5 Закон України «Про вищу освіту). Рекомендовано вдосконалити визначення мети ОП.
Цілі ОП відповідають Стратегія ЛНАМ в аспекті “інноваційності форм творчо-наукової підготовки”, “досягнення
європ. освітніх стандартів і збереженні базових націон. ціннісних пріоритетів”. Урахування досягнень світового
дискурсу в сфері мистецтва в меті ОП (за самоаналізом) корелює зі СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОН.ЛНАМ, а також з
п.2.5.1 Статут ЛНАМ, де метою ЗВО визначено забезпеч. організац., навчально-методич., науково-дослід., творч. та
інновац. діяльності, спрямованої на надання послуг для здобуття певного ступеня ВО. У самооцін. місія ЗВО
визначена як формування, розвиток та підтримка моделі безперерв. високоякісної освіти у сфері культури і
мистецтва. Рекомендовано унормувати ці розбіжності. В ОП рівень ОНП визначено за НРК як 9. Рекомендовано
виправити на 8 рівень НРК України. Заявлені в самооцін. особливості ОП (у тексті не зазначено) через
міждисциплінарність, комплексність дослідження проблем, інтегрованість у світов. науков. простір корелюються з
цілями ОП. Проте, на думку ЕГ, не дають уявлення про суттєві відмінності даної ОП від усіх інших. Під час інтерв’ю
додаткової конкретизації особливостей ОП не отримано. У перспективах розвитку ЗВО Стратегія ЛНАМ враховано
такі можливості вдосконалення ОП: посилення ролі академ. спільноти, поглиблення співпраці зі здобувачами,
урізноманітнення тематики наук. досліджень, розширення міжнар. зв’язків. Завантажена у систему ОП затверджена
10.09 2020р. Порівняно з оприлюдненою ОНП 2017 містить зміни у визначенні мети, збільшення кількості й
уточнення ЗК, ФК і ПРН, часткову зміну ОК (додано Історіографію, Інформаційні технології тощо) і збільшення
вибіркових ОК, які зумовлені, як стверджувалося під час інтерв’ю, запитами здобувачів і роботодавців.
Опублікований на сайті Проєкт НП на 2021 принципових змін не містить.

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

Надані для аналізу документи свідчать, що до формування ОП були залучені зав. кафедри графіки КПІ доц.
С.Оляніна і канд.н. О.Семчишин-Гузнер, які позитивно оцінили ОП, пропозицій не надавали; за пропозицією
завідувачки ХММ Л.Левицького О. Жмурко внесено до ОП ОК Методологія мистецтвознавчих досліджень і
Історіографія і мистецтвознавче джерелознавство, що зумовлено необхідністю увиразнити специфіку підготовки за
спеціальністю. Надані відгуки, зокрема від гендиректора НМЛ імені А.Шептицького, директора ІН НАН України,
гендиректора ЛНГМ імені Б.Возницького, керівництва Львівського фахового коледжу декоративного та ужиткового
мистецтва ім. І.Труша, Національної академії сухопутних військ, свідчать про високу оцінку зовнішніми
стейкхолдерами якості підготовки фахівців на ОП. У спілкуванні з директоркою Львівського коледжу декоративного
і ужиткового мистецтва Коцовською О., завідувачкою ХММ Л.Левицького О. Жмурко, заступницею гендиректора з
наукової роботи ЛНГМ імені Б.Возницького А. Легедзою ЕГ інформували про неформальні взаємовідносини та
консультації щодо проєктування та перебігу змін ОП. Опитані роботодавці стверджували, що ОП повністю
задовольняє їхні запити. Аналіз документів (запити) дозволяє стверджувати, що на пропозиції аспірантів уведено
обов’язковий ОК Інформаційні технології в дослідженні та презентації, вибіркові ОК Мистецтвознавча критика,
Теорія та практика реставрації (Пр.2 від 26.05.2020); також у перспективному оновленні ОП на 2021р. передбачене
перенесення Методики підготовки наукової роботи на 2 сем., уведення Академписьма англійською мовою,
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збільшення вибіркових ОК тощо (Пр. 1 від 5.05.2021). Інтерв’ювання здобувачів ЕГ підтвердило процедури
врахування позицій і потреб внутрішніх стейкхолдерів. Запроваджено щорічне обговорення ОНП та її якості із
залученням аспірантів усіх років навчання у форматі паперового анкетування (запити), що підтверджується
спілкуванням з аспірантами. За результатами анкетування 5 респондентів (запити) рівень задоволення здобувачів
становить 4,5 бали з 5. Рішення по результатах опитування не оприлюднені. На сайті ЗВО у відкритому доступі є
анкети Опитування груп впливу PhD доктор філософії 023 за січень 2021; результати і рішення відсутні.
Рекомендовано удосконалити процедури опитування в напрямку відкритості, результативності та ефективності.

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.

Визначаючи цілі та програмні результати ОП, Академія врахувала тенденції розвитку спеціальності, ринку праці. Це
підтверджено введенням до програми ОК, орієнтованих на мистецтво ХХ ст., інформаційні технології в дослідженні,
прикладне мистецтво і дизайн, іншомовні компетентності, що тощо, що відповідає орієнтації на інноваційність,
самостійність і актуальність. Галузевий контекст проявлено в конкретному орієнтуванні змісту ОП на предметну
сферу спеціальності, а також досліджень аспірантів на проблеми образотворчого (Вен Сяогуан, Білик С.),
декоративно-прикладного мистецтва (Шарабура С., Іванишин О.) і реставрації (Чиркова Н. Гануляк Л.). Проте
заявлений у меті ОП експертно-атрибутивний і реставраційний напрямок не відображено в нормативних ОК
програми. Рекомендовано відобразити його в ОК програми. Регіональний контекст в аспекті мистецької традиції
західної України презентовано актуалізацією відповідної тематики в дослідженнях аспірантів, наприклад,
“Українська кераміка відкритого вогню кінця XX-початку XXI ст.” (Жижій К.), “Образно-стилістична специфіка
біотектонічного формотворення в Україні кінця XX- початку XXI ст.” (Жежеря О.), “Трансавангард в укр. мистецтві
ост. третини ХХ – поч. ХХІ ст.” (Салатюк Л.) тощо, а також активною співпрацею з мистецькими установами регіону
(відгуки на випускників ОП). Заявлене в самоаналізі врахування досвіду ОП НАОМА, ХАДМ, а також зарубіжних,
зокрема, «Докторської школи» Університету Яна Кохановського в Кельце (Польща), «Докторської школи» Академії
мистецтв ім. Яна Матейка в Кракові (Польща), Коледжу мистецтв Університету прикладних наук в Каунасі (Литва),
Академії образотворчих мистецтв ім. Євгена Гепперта у Вроцлаві (Польща), під час інтерв’ю з гарантом не отримало
конкретизації. Рекомендовано конкретизувати врахування досвіду зарубіжних і вітчизняних інституцій в структурі і
змісті ОП з метою увиразнення її конкурентоздатності у порівнянні з вітчизняними та іноземними аналогами.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю PhD рівня відсутній. ПРН відповідають дескрипторам 8 рівня НРК України
(в редакції від 25.06.2020 р.). Так, концептуальні та методологічні знання в галузі відображено у ПРН1, ПРН2,
ПРН4, ПРН9; спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної
практики – ПРН7, ПРН3; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного
наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності – ПРН8, ПРН10, ПРН11; критичний
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей – ПРН6, ПРН; вільне спілкування з питань, що стосуються сфери
наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством – ПРН14, ПРН14;
використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях – ПРН12;
демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна
доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової
діяльності – ПРН16; здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення – ПРН13, ПРН16.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

У цілях і результатах ОП враховано тенденції розвитку спеціальності, регіональний контекст. Внутрішні та зовнішні
стейкхолдери залучені до перегляду ОП, За відсутності стандарту вищої освіти визначені програмні результати в
цілому відповідають дескрипторам 8 рівня НРК.

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

Мета ОП не у повній мірі узгоджується з інтегральною компетентністю ОП і спрямуванням освітнього рівня за
абз.10 ч.1.ст.5 Закон України «Про вищу освіту). Рекомендовано вдосконалити визначення мети ОП, зокрема, і в
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контексті конкретизації місії ЗВО. В ОП рівень ОНП визначено за НРК як 9. Рекомендовано виправити на 8 рівень
НРК України. Визначення особливості ОП не дає уявлення про суттєві відмінності даної ОП від усіх інших.
Рекомендовано конкретизувати особливість ОП. Заявлений у меті ОП експертно-атрибутивний і реставраційний
напрямок не відображено в нормативних ОК програми. Рекомендовано відобразити його в ОК ОНП. Врахування
досвіду аналогічних зарубіжних і вітчизняних інституцій в структурі і змісті ОП не знайшло конкретизації.
Дослідити досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОП із внесенням відповідної конкретики до змісту даної
ОНП. Започатковане опитування здобувачів проводиться у паперовому форматі, його результати і рішення щодо
них не оприлюднені. Рекомендовано удосконалити процедури опитування груп впливу в ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЗВО дотримується вимог Критерію 1 щодо проектування цілей і програмних результатів навчання на ОП, залучає
зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів до їх формування, враховує тенденції ринку праці, регіональний контекст.
Наявність несуттєвих недоліків (розбіжності у цілях ОП в різних документах, розпливчасте визначення особливості
ОП, неконкретність представлення досвіду зарубіжних і вітчизняних інституцій у її змісті, недостатня послідовність
процедур опитування груп впливу), що усвідомлюються викладачами й адміністрацією на рівні покрокових
напрямків удосконалення, інституційно спроможними до їх усунення у короткий термін, і водночас з урахуванням
контексту сильних сторін ОП за критерієм та виявленого під час інтерв’ювання задоволення процедурою і
результатами ОНП всіма зацікавленими сторонами, дозволяє оцінити Критерій 1 як такий, що має рівень
відповідності В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Загальний обсяг програми становить 60 кредитів ЄКТС, що відповідає п. 26 Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016). Обсяг
дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти становить 15 кредитів (25%).

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 ОП містить чотири компоненти у відповідності до п.27 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016): загальнонаукові
(філософські) компетентності – Філософські проблеми наукового пізнання – 4 кредити; набуття навичок дослідника
– Методика підготовки наукової роботи, Інформаційні технології в дослідженні, Аспірантський наукових семінар
тощо - 19 кредитів; мовні компетентності – Іноземна мова за фаховим спрямуванням – 6 кредитів; знання зі
спеціальності – Теорія мистецтва, Мистецтво ХХ ст., Декоративне мистецтво та дизайн в системі культурних
цінностей – 16 кредитів. Навчальний план для заочної форми навчання відповідає особливостям цієї форми зі
збереження всієї структури ОК; навчальний план для іноземців також є відповідним, оскільки містить ОК Іноземна
мова за фаховим спрямування (українська), що дозволяє зробити висновок про реалістичність досягнення
заявлених цілей і ПРН для цих категорій здобувачів. Структурно-логічна схема ОК наявна у тексті ОП 2020р., її
аналіз дозволяє зробити висновок про в основному логічну послідовність структури ОП в контексті загального часу
навчання (за семестрами/роками навчання). Так, ОК Асистентська педагогічна практика передує ОК Викладання в
системі вищої освіти, ОК Іноземна мова за фаховим спрямуванням вивчається у 1-2 семестрах, ОК Аспірантський
науковий семінар - у 5 семестрі. У той же час не у повній мірі обґрунтованими є запізнє розміщення ОК Методика
підготовки наукової роботи у 6 семестрі (про що під час інтерв’ю говорили і здобувачі, які рекомендували його
перемістити), а також розпорошеність по семестрах ОК Методологія мистецтвознавчого дослідження - 4 семестр, ОК
Теорія мистецтва - 3 семестр по відношенню до ОК Філософські проблеми наукового пізнання - 1 семестр.
Рекомендовано структурувати послідовність ОК за семестрами. Кожен ПРН в основному реалістично охоплений
змістом визначеного ОК, що підтверджує аналіз матриць забезпечення ПРН і компетентностей навчання ОК, а
також змістового наповнення Силабусів навчальних дисциплін: так, ПРН1 повноцінно забезпечений ОК Теорія
мистецтва, Мистецтво ХХ ст. тощо, ПРН16 - ОК Аспірантський науковий семінар. Загальні компетентності також
охоплені змістом відповідних ОК: ЗК2 корелює з ОК Аспірантський науковий семінар, Асистентська педагогічна
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практика тощо. Водночас ФК9 - налагодження місцевої, державної та міжнародної співпраці не містить відповідного
ПРН і не відображений в жодному з ОК (за матрицею). Рекомендовано усунути цю невідповідність.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній сфері, визначеній в її назві – “Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація”. В ОП ПРН1-5 (31,2%) і 12 кредитів ОК, зокрема, Теорія мистецтва, Мистецтво ХХ століття,
Декоративне мистецтво та дизайн в системі культурних цінностей тощо (26,7%) пов’язані з теоретичним змістом
предметної галузі; ПРН6-9,11-13 (73,8%) і 21 кредит ОК, зокрема, Методологія мистецтвознавчих досліджень,
Філософські проблеми наукового пізнання (46,6%) - з методами, методиками і технологіями для застосування на
практиці; ПРН10, 14-16 (25%) і 21 кредит ОК, зокрема, Інформаційні технології в дослідженні та презентації,
Іноземна мова за фаховим спрямуванням (46,6%) - з інструментами та обладнаннями, що досить збалансовано по
відношенню до цілі навчання і освітнього рівня.

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

Обсяг вибіркових компонентів ОП становить 15 кредитів (25%), що відповідає п. 26 Порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентоване п.2.19-21 Положення про організацію освітнього
процесу у ЛНАМ, Положення про вибіркові дисципліни, за якими загальний обсяг вибіркової частини має складати
не менше 25%. Процедура (п.4) передбачає ознайомлення з Каталог вибіркових дисциплін (на момент експертизи
недоступний, оскільки в стадії редагування) у березні місяці року, що передує вивченню, подання заяви за онлайн
формою, потім формуються групи не менше 20 осіб, для практичних - 6; у разі виникнення недокомплексту
можлива оптимізація груп. Наповнення каталогу відбувається дисциплінами, що мають навчально-методичне
забезпечення (п.3.1) та за результатами відбору робочими групами. Силабуси вибіркових ОК оприлюднено на сайті
кафедри у вільному доступі. У НП закладено блочний принцип вибору дисциплін (по одній дисципліні з блоків
глибинних знань зі спеціальності, загальнонаукових і мовних компетентностей, універсальних дослідницьких
навичок). Передбачена також дисципліна академічної мобільності обсягом 3 кредити. Отже, ЗВО демонструє
повноцінну систему реалізації права обирати дисципліни. Аналіз індивідуальних навчальних планів аспірантів 2017
р. (запити) вступу свідчить про однаковий вибір всіма здобувачами варіативних ОК Філософія мистецтва, Міфологія
в мистецтві, Аналіз художнього твору і Абстрактний живопис (Клименко, Новачинський), відповідно вступники
2018р. - ОК Філософія мистецтва, Міфологія в мистецтві, Рецензування наукових текстів, Етика наукового
дослідження (Почеква, Гаврилюк); лише вступники 2020 р. обирають різні ОК: Ковалюк - Сучасна архітектура,
Павлишин - Аналіз художніх творів, Жук - Мистецтво критики, Гулевич - Скульптура). У той же час аналіз
індивідуальних планів аспірантів (запити) не виявив вибору здобувачами ОК, релевантних для конкретного
дослідження чи наукового напряму аспіранта: так, Клименко, який досліджує творчість О.Архіпенка, з 2017р обирає
ОК Філософія мистецтва, Міфологія в мистецтві, Аналіз художнього твору, Абстрактний живопис ; ті ж ОК обирає і
Новачинський, який досліджує українське мистецтво на онлайн платформах, що свідчить про недостатнє
забезпечення вузькоспеціалізованої підготовки аспірантів через вільний вибір ОК. Рекомендовано вдосконалити
забезпечення права здобувачів на форму індивідуальної освітньої траєкторії відповідно науковим потребам та
інтересам.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти на ОП забезпечена асистентською педагогічною практикою в
загальному обсязі 3 кредитів ЄКТС та унормована доступним і зрозумілим Положенням про педагогічну практику
аспірантів ЛНАМ, за яким обсяг практики не може бути більшим за 4 кредити (п.4.1), самостійна робота становить
60 год.(п.4.2), захист здійснюється на засіданні кафедри (п.4.3). Практична підготовка забезпечує набуття ФК15-16
та ПРН13-14. Заявлені ПРН не у повній мірі співвідносяться з ФК15-16 і мають досить опосередковане відношення до
педагогічної підготовки. Рекомендовано узгодити ФК і ПРН із затвердженим 23.03.2021 Професійний стандарт
"Викладачі закладів вищої освіти". Робочу програму Асистентська педагогічна практика оприлюднено на сайті.
Базою проходження педагогічної практики є кафедри ЛНАМ; під час практики аспіранти виконують навчально-
методичну роботу, проводять лекції, заняття, консультації, а також оформлюють звітну документацію (щоденники
практики у запитах) . Здобувачі під час спілкування підтвердили, що повністю задоволені практичною підготовкою
на ОП, що відбувається на базі ЛНАМ, як такою, що в основному формує відповідні компетентності здобувачів,
необхідні для організації та проведення навчальних занять.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Формування soft skills, що відповідають заявленим цілям ОП, відбувається опосередковано під час реалізації
більшості нормативних ОК, таких як Методологія мистецтвознавчих досліджень, Методика підготовки наукової
роботи, Інформаційні технології в дослідженні і презентації, Аспірантський наукових семінар, Асистентська
педагогічна практика, Іноземна мова за фаховим спрямуванням, що націлені на досягнення ПРН6, ПРН10, ПРН12,
ПРН14, ПРН16 та формують здатність працювати в команді, логічно, системно та креативно мислити, кваліфіковано
комунікувати, залагоджувати конфлікти, планувати час. З урахування освітнього рівня акцент зроблено на
формуванні критичного мислення, планування дослідження, писати статті, вести дискусію тощо. Характер
відповідей здобувачів під час інтерв'ювання підтверджує сформованість у них soft skills і уможливлює висновок про
їхнє задоволення організацією цього процесу в ЗВО. Водночас рекомендовано запровадити окремий ОК,
спрямований на розвиток наукової кар'єри та формування цілісного комплексу професійно орієнтованих соціальних
навичок. Позитивною практикою є можливість реалізовувати творчі проєкти в межах молодіжного виставкового
простору галереї ЛНАМ, що сприяє особистісному розвитку аспірантів: концептуальний проект
«Можливість/Дійсність» Артур Солецький, арт-проєкт «Особиста історія» Марина Наумчук тощо.

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

Професійний стандарт вищої освіти за спеціальністю 023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація для третього рівня вищої освіти відсутній. Визначені у змісті ОП в частині «Придатність до
працевлаштування» професійні роботи в основному не суперечать вимогам чинного Класифікатора професій
України (ДК 003: 2010). Проте компетентності затвердженого 23.03.2021 Професійний стандарт "Викладачі закладів
вищої освіти" не враховані в компетентностях і ПРН ОП, також відсутній ПРН і відповідно нормативні ОК,
спрямовані на формування управлінського досвіду, а отже на обґрунтованість зайняття посад 123 Керівники
функціональних підрозділів. Рекомендовано врахувати вимоги професійного стандарту.

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

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
унормоване п.4-4 Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ, де кількість годин, відведених на
самостійну роботу здобувача освіти, має бути не меншою, ніж 1/3 загального часу і не більшою 2/3, відведеного на
дисципліну; конкретизації стосовно навчального навантаження аспірантів у нормативних документах ЗВО, зокрема,
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ЛНАМ, не знайдено.
Аналіз НП підтверджує, що аудиторне навантаження становить 40-67% від загального освітнього навантаження,
визначеного для ОК: Теорія мистецтва – 60/120, Методологія мистецтвознавчих досліджень - 64/120, Аспірантський
науковий семінар-60/90 тощо: лише за декількома дисциплінами співвідношення ⅓: Інформаційні технології,
Викладання в системі вищої освіти, Історіографія. Тижневе аудиторне навантаження за денною формою навчання
становить від 6 до 10 годин. ЗВО посилається на Рекомендації МОН України від 26 січня 2015 року №47 «Про
особливості формування навчальних планів», де зазначено орієнтовну кількість годин аудиторних занять (від 50 %
до 33 %) в одному кредиті ЄКТС для здобувачів ступеня бакалавра. Інтерв’ювання гаранта і викладачів дозволило
отримати аргументоване пояснення щодо збільшення аудиторного навантаження домінуванням у наборі в
аспірантуру художників за кваліфікацією, а не мистецтвознавців, що потребує особливої уваги до аудиторної
теоретичної мистецтвознавчої підготовки з метою вирівнювання. Для навчального плану заочної форми розподіл
годин посеместрово становить вмотивовані 30-50 годин на семестр. Загальне навантаження за ОП становить на
аудиторну роботу - 744 год., на самостійну - 1056 год.; для заочної форми відповідно 250/1550 год. Як показує
спілкування зі здобувачами, ЗВО вживає моніторингових заходів щодо оцінювання реалістичності обсягу
самостійної роботи аспірантів та їх навчального навантаження. Зустрічі із викладачами підтверджують, що
фактичне навантаження здобувачів збігається із заявленими ЗВО у відомостях самооцінювання, питання обсягів і
змісту завдань самостійної роботи обговорюють на засіданнях кафедри. Інтерв'ювання здобувачів освіти
підтвердило реалістичність фактичного навчального навантаження, системність і адекватність вимог до них,
особливо в умовах дистанційного навчання під час карантину.

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.

Дуальна освіта на ОП не передбачена. ЗВО не має затверджених процедури її впровадження, а також відповідної
практики.

Сторінка 8



Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг, зміст і структура ОП відповідає вимогам законодавства і предметній сфері спеціальності. ОП передбачає
ґрунтовну практичну підготовку здобувачів, формування «м'яких» навичок. Позитивною практикою є можливість
реалізовувати авторські мистецькі проєкти в межах молодіжного виставкового простору галереї ЛНАМ, що сприяє
особистісному розвитку аспірантів.

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

Послідовність вивчення ОК не у повній мірі вмотивована. Рекомендовано структурувати послідовність ОК за
семестрами. ФК9 - налагодження місцевої, державної та міжнародної співпраці не пов’язано з відповідним ПРН і не
відображено в жодному з ОК. Рекомендовано усунути це недопрацювання. ПРН не у повній мірі співвідносяться з
ФК15-16. Рекомендовано узгодити ФК і ПРН, а також привести їх у відповідність із затвердженим 23.03.2021
Професійний стандарт "Викладачі закладів вищої освіти". Відсутні вибіркові ОК, релевантні для конкретного
дослідження чи наукового напряму аспіранта. Рекомендовано забезпечити правао здобувачів на форму
індивідуальної освітньої траєкторії відповідно науковим потребам та інтересам. Заявлене в ОП зайняття посад 123
Керівники функціональних підрозділів не обґрунтоване, оскільки відсутній ПРН і відповідно нормативні ОК,
спрямовані на формування управлінського досвіду. Рекомендовано унормувати суперечність.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Документовані свідчення, результати інтерв’ювання ЕГ всіх зацікавлених сторін, підтверджують відповідність змісту
ОП вимогам законодавства, ґрунтовність практичної підготовки і якісне формування soft skills здобувачів. Наявність
несуттєвих недоліків (не у повній мірі обумовлена структура ОК, невідповідність окремих ПРН і ФК певним ОК,
відсутність вибіркових ОК, релевантних для конкретного дослідження аспіранта, значне розширення придатності
для працевлаштування), що знаходяться у процесі коригування з боку адміністрації й викладачів та з урахуванням
контексту сильних сторін ОП за критерієм і виявленого під час інтерв’ювання задоволення процедурою і
результатами ОНП дозволяють оцінити Критерій 2 за рівнем В.

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

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

Правила прийому на навчання на ОП урегульовано Правилами прийому до аспірантури і докторантури ЛНАМ
https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/aspirantura/2021/PP_ASP.pdf, а також Положенням про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ЛНАМ
https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/PHD.pdf, оприлюдненими на офіційному веб сайті закладу.
Правила прийому чіткі та зрозумілі для потенційних вступників і не містять дискримінаційних положень:
приймаються особи з кваліфікацією магістра-спеціаліста (п.3); вступні випробування складаються (п.4) зі співбесіди
із презентацією дослідницьких пропозицій, вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми ОР магістра з
відповідної спеціальності, іспиту з іноземної мови в обсязі В2; до складу предметної комісії поряд із викладачами
ЗВО запрошують представників зовнішніх стейкхолдерів; вчасно оприлюднюється рейтинговий список; є
можливість перезарахування тестів TOFEL, TestDaf, Сambridge English Language Assessment, DELF, DALF (не нижче
рівня B2) тощо. Обмежень або привілеїв щодо доступу на навчання експертною групою не встановлено, зокрема, і
для іноземних громадян. У Положенні не прописано процедуру апеляції. Рекомендовано її унормувати. Надійність
цих процедур була підтверджена під час зустрічі експертної комісії зі здобувачами вищої освіти.

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

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників визначаються особливостями отримання кваліфікації та є
цілком логічними. Вступне випробування зі спеціальності https://bit.ly/3dkoIrr у формі письмової комплексної
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відповіді за основними напрямками: теорії мистецтва, історії мистецтвознавства, історії вітчизняного і зарубіжного
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва; Пропоновані інформаційні ресурси не у повній мірі
відображають освітній рівень ОП: так, джерел після 2000р. лише 15 з 39 (зарубіжне мистецтво), 6 з 21 (кераміка), 3 з
24 (метал), 2 з 27 (інтер’єр), жодного для реставрації; зарубіжні джерела лише 2 для інтер’єру, 3 для костюму;
пропонується в якості джерел підручники для ЗЗСО, наприклад, Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол Л. Художня
культура світу. Європейський регіон. Рекомендовано осучаснити інформаційні джерела відповідно до особливостей
отримання кваліфікації. Передбачене Випробування з іноземної мови https://bit.ly/2Ub1BZt (англійська, німецька,
іспанська, французька) слугує достатнім засобом формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти,
оскільки орієнтоване на рівень не нижче В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; завдання
читання текстів оригінальної літератури за фахом враховує особливості спеціальності. Дослідницька пропозиція як
обов'язкова складова вступних випробувань у вигляді Обґрунтування сфери наукових зацікавлень вступника до
аспірантури https://bit.ly/3A7RdlK є авторським текстом 8-10 сторінок українською мовою, в якому окреслюється
сфера наукових зацікавлень, аргументи потреби дослідження, виявляється недосліджене поле; оцінюється за
критеріями наукової новизни, обґрунтованості та актуальності, рівня опрацювання теми. Вступним іспитам передує
вступна співбесіда https://bit.ly/2SukPJ8, що спрямована на встановлення попереднього досвіду наукової роботи,
опублікованих статей, участі у конференціях, сфери наукових зацікавлень, відповідності теми паспорту
спеціальності, актуальності, наукової новизни, практичного значення і методології дослідження. Документи
вступних випробувань оприлюднені на офіційному сайті ЗВО Умови вступу
https://lnam.edu.ua/uk/fellowship/conditions.html є доступними і зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу.
Ґрунтовний підхід до прийому на навчання на ОНП підкріплений практиками його реалізації, що були
підтверджені під час зустрічі експертної комісії зі здобувачами.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

У ЗВО визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, регулюють п.28 Положення про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ЛНАМ
https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/PHD.pdf, щодо визнання набутих аспірантом в інших ЗВО і
наукових установах компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін, обов’язкове здобуття яких
передбачено ОНП. а також Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів
наукового ступеня доктора філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших
працівників ЛНАМ https://bit.ly/3x3NV0P. Документи містять конкретний і зрозумілий опис процедури визнання
результатів навчання відповідно до Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні
(п.1.2): здійснюється на підставі міжнародних угод (п.3) через конкурсний відбір, зберігається місце навчання і
виплата стипендії (п.2.6), по завершенню навчання звітують і зараховують результати навчання (п.4.1), отримані в
інших закладах освіти. Документи доступні для всіх учасників освітнього процесу та оприлюднені на офіційному веб
сайті ЗВО. Приклади такої практики на момент експертизи відсутні.

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.

Окремого положення, що визначає порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у
нормативній документації ЗВО не виявлено. П.28 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук ЛНАМ https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/PHD.pdf, на якій
посилається Академія у самоаналізі, передбачає можливість зарахування лише результатів навчання в інших ЗВО.
Прикладів застосування такої практики за час існування програми не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Конкретність, зрозумілість і загальнодоступність правил прийому на ОП враховують особливості отримання
кваліфікації та не містять дискримінаційних положень; наявне документальне регулювання процедур визнання
результатів навчання, здобутих в інших ЗВО.

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

Пропоновані інформаційні ресурси програми вступного іспиту зі спеціальності за сучасністю, характеристиками та
інтернаціоналізацією не у повній мірі відображають освітній рівень ОП. Рекомендовано осучаснити інформаційні
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джерела відповідно до особливостей отримання кваліфікації.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Документовані свідчення, підтверджені результатами інтерв’ювання ЕГ всіх зацікавлених сторін, демонструють
врахування особливостей ОП у розрізі правил прийому на навчання, програм вступних іспитів, можливості
визнання результатів навчання здобутих в інших ЗВО; ЗВО має зрозумілий, антидискримінаційний,
загальнодоступний механізм якісного відбору здобувачів на навчання. Необхідність осучаснення інформаційних
джерел програм вступних іспитів і внормування порядку визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, безпосередньо не впливає на реалізацію ОП, що дозволяє оцінити критерій 3 як відповідний
рівню 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.

ОП визначає форми, методи навчання та викладання освітнього процесу, які сприяють досягненню заявлених цілей
та ПРН відповідно до «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНАМ» №82 від 17.05.2021.
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Osvitniy_proces.pdf): навчальні заняття,
самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи, індивідуальні завдання та наукове дослідження
відповідно до індивідуальних навчальних планів аспірантів, що підтвердило опитування здобувачів. В ОП
гармонійно взаємопов'язано практичну та теоретичну підготовку аспірантів, а методи навчання ОК фахово
формують навички науковця-дослідника (ОК “Аспірантський науковий семінар” передбачає самостійний пошук та
опрацювання матеріалів з поточних мистецьких виставок, роботу в музеях, галереях). Основними методами
навчання ОП є пояснення та бесіда на лекційних заняттях, однак особлива увага звернена на дискусії, презентації на
семінарських заняттях, що засвідчено силабусами ОК та опитуванням здобувачів. “Теорія мистецтва”, “Мистецтво
ХХ століття: основні етапи художньої пластично-образної репрезентації” та інші ОК передбачають оцінювання
дискусійної участі в обговоренні тематики семінарів та завдань колег, а ОК “Філософські проблеми наукового
пізнання” одним з результатів навчання вказано “вміння шукати альтернативну відповідь на поставлене питання,
для вирішення проблемної ситуації”). Це позитивно впливає на формування фахового мистецтвознавця-критика.
На ОП реалізуються принципи студентоцентрованого підходу та академічної свободи: вибір наукового керівника
відбувається із урахуванням особистих інтересів, потреб і досвіду учасників освітнього процесу. Аспіранти вільно
обирають теми індивідуальних робіт на ОК, а також тему дисертаційного дослідження. Зі слів здобувачів вони мають
достатньо можливостей для реалізації своїх наукових інтересів, а консультації з науковими керівниками
відбуваються регулярно у формі бесід та дискусій. Кожен здобувач може винести на публічне обговорення
конкретну вузьку проблематику під час проходження ОК “Аспірантський науковий семінар” й отримати фахове
наукове обговорення, рецензування від вузькопрофільних фахівців та колег. Здобувачі засвідчили, що, здебільшого,
залучені до засідань кафедри та враховано їхні позиції з питань форм та методів навчання: Протокол №2 спільного
засідання кафедр ІТМ та графічного дизайну від 26.05.2020; Протокол №1 засідання фокус-групи ОНП22 і ОНП23
від 05.05.2021 (запит). Ефективності освітнього процесу сприяє наявність на сайті ЗВО силабусів для ОП, у яких
структуровано необхідну для аспіранта організаційну інформацію по ОК; розкладу занять; графіку навчального
процесу з уточненнями про планування роботи та атестації (https://www.lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html).
Позитивно відзначимо, що у силабусах зазначені форми та платформи проведення дистанційних занять за потреби
(як варіант асинхронного переважає’ Class Room, синхронного Zoom, Google meet).

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 ОК доступні на сайті ЗВО (https://www.lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html), містять необхідну
інформацію про цілі курсу, зміст тематики, завдання, результати навчання, методи навчання та особливості
оцінювання. Удосконалення ОП щодо доступності і зрозумілості змісту та програмних результатів навчання є
предметом кафедрального обговорення (Протокол №1 спільного засідання кафедр ІТМ та графічного дизайну від
19.02.2020, запит). Політика курсу в силабусах містить не лише особливості виконання умов академічної
доброчесності (прописані порушення академічної доброчесності та покарання за них), відвідування, тощо, а й
використання електронних приладів (телефонів, планшетів тощо) в освітньому процесі. Позитивно відзначимо, що
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у силабусах зазначено толерантне ставлення до пропусків з релігійних мотивів (ОК “Мистецтво ХХ століття: Основні
етапи художньої пластично-образної репрезентації”, “Філософські проблеми наукового пізнання” та інші) та
уточнення по розподілу балів за темами для іноземних аспірантів у ОК “Методологія мистецтвознавчих
досліджень”, що є позитивною практикою в контексті підготовки іноземців на ОП. ЕГ звертає увагу на те, що у
силабусі ОК «Філософські проблеми наукового пізнання» не вказано розподілу по завданнях порядку розподілу
балів та зрозумілих критеріїв оцінювання; у ОК «Інформаційні технології в дослідженні та презентації» не зовсім
коректно названо завдання для презентації “Сформулювати мету та завдання емпіричного дослідження”. Під час
розмови з аспірантами та викладачами ЕГ переконалась, що здобувачам надається інформація про зміст, очікувані
результати, критерії оцінювання та політики курсу вчасно, а уточнення інформації по змісту ОК відбувається на
перших заняттях кожного семестру в усній формі.

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

У «Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЛНАМ»
регламентується особливості здійснення наукового дослідження здобувачами на ОП (підготовка статей, ведення
індивідуальних планів, затвердження, керівників та тем досліджень, проведення звітів, права і обов'язки здобувачів
тощо) (https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/PHD.pdf.), адже робота з аспірантами є
важливою складовою освітнього процесу ЗВО. Оприлюднено “Положення про науково-дослідний центр ЛНАМ”
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/NDS_LNAA.pdf), де у пункті 2.3 йде мова про
залучення студентів до роботи центру, але не згадується аспірантів, тому бажано удосконалити цей документ, адже
співпраця з аспірантами також має бути пріорітетним напрямом роботи такої структури ЗВО. Хоча підтверджено
залучення аспіратки 1 курсу О. Богданової до роботи у цьому відділі ЗВО. Опитування здобувачів освіти засвідчило,
що наукові керівники підтримують ініціативи аспірантів, дбають про їх адекватний діалог із науковою громадою
ЗВО: допомагають готувати рекомендаційні листи у архіви, готувати документацію для грантів тощо, пропонують
допомогу у написанні грантів тощо. Викладацький склад та відділ видавництва та інформації допомагають у
підготовці наукових публікацій у виданнях ЛНАМ (два видання) та участі у наукових конференціях. Аналіз силабусів
показав, що більшість ОК мають чітку спрямованість на практичні завдання, що допомагають виконати певну
частину індивідуального наукового дослідження аспіранта. До прикладу: ОК «Історіографія та мистецтвознавче
джерелознавство» дозволяє аспіранту зібрати, класифікувати та презентувати результати аналізу літератури та
джерел власної дисертації; ОК “Аспірантський науковий семінар” дає можливість публічної апробації частин
дисертації, що дозволяє ввести корективи у план роботи або висновки тощо. Тобто ОК забезпечують різносторонні
дослідницькі навички здобувачів за рахунок нормативної та вибіркової складової. Здобувачі ОП активно приймають
участь у конференціях випускової кафедри (детальніше у п. 10.3 звіту ЕГ). Науково-дослідницька активність
аспірантів (конференції, симпозіуми, участь у грантах УКФ, кураторська діяльність тощо), яка випливає зі звіту
самооцінювання, поданими документами та спілкування з учасниками освітнього процесу, є позитивною
практикою. До прикладу, аспірант А. Почеква працює за сумісництвом у Львівському фаховому коледжі
декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша; за інформацією стейкхолдера Коцовської (директора
закладу), організував у 2020 р. в коледжі триденний міжнародний семінар по розшаруванню темперного малярства
(тематика суміжна з його дисертаційний дослідженням).

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

Проаналізована інформація дає можливість стверджувати, що викладачі на ОП мають вагомі здобутки у сфері
наукової діяльності та активно беруть участь у конференціях, публікують наукові монографії, статті, що здебільшого
співвідносяться зі змістом ОК на ОП (Цимбала Л. І. Національна ідентичність в українському мистецтвознавчому
дискурсі: захисти дисертацій у Львівській національній академії мистецтв. Образотворче мистецтво. №3. 2019).
Силабуси більшості дисциплін свідчать про те, що зміст ОК є актуальними та відповідає напряму ОП. Під час
спілкування з ННП ЕГ підтвердила регулярність оновлення змісту ОК на основі власних методичних та наукових
праць, результатів стажування, участі у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях: ОК “Мистецтво ХХ
століття: Основні етапи художньої пластично-образної репрезентації” викладає проф. О. Голубець - автор численних
монографій та статей з історії мистецтва ХХ ст. (Мистецтво ХХ століття: український шлях. 2012); ОК “Декоративне
мистецтво та дизайн в системі культурних цінностей” викладає акад. Г. Стельмащук - відома дослідниця
декоративного мистецтва, автор статей та монографій за темою курсу (Українське народне вбрання 2019.; Історія
традиційних українських прикрас. Київ, 2020). Викладачами переглядається та оновлюється зміст програм, лекцій:
вводяться нові дані та актуальні джерела у структуру ОК «Інформаційні технології в дослідженні та презентації»
(William S. Page. A Beginners Guide To Google Drive And Sheets: Step by Step Detailed Guide, Tricks, Tips and Shortcuts in
Google Drive and Sheets. 2020 6. Rémy Lentzner. Improve your skills with Google Sheets. 2019); лекційна частина ОК
“Методологія мистецтвознавчих досліджень” фундаментується матеріалами підручника Anne D’Alleva “Methods &
Theories of Art History” 2005, Коннектикут, США тощо. Однак у ОК “Методологія мистецтвознавчих досліджень”,
“Асистентська педагогічна практика” не враховані публікації останніх п’яти років у джерелах, у ОК “Методика
підготовки наукової роботи” не оновлено додатковий список джерел. До змісту ОК “Інформаційні технології в
дослідженні та презентації” варто включити актуальну для аспірантів тематику про особливості профілів ORCID,
Google Academia та інші, роботи у наукометричних баз Web of Science, Scopus. Викладачі ОП вдосконалюють
педагогічні навички під час проходження стажувань: М. Швед з 22.05. по 09.06. 2017 року пройшла наукове
стажування в «Українському вільному університеті» (м. Мюнхен, Німеччина); Л. Цимбала у 2017р. наукове
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стажування за підтримки уряду Альберта на факультеті мистецтв Університет Альберта, Едмонтон. Канада. ЗВО має,
за словами в.о. ректора Р. Патик, угоди про міжнародне співробітництво, а викладачі мають можливість проходити
там очне стажування (Л. Цимбала 2016, 2018 Програма “Erasmus +” Інститут мистецтв, Університет ім. Яна
Кохановського, Кельце. Республіка Польща та інші (запити), однак внаслідок пандемії цей процес сповільнився.

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

У ЗВО інтернаціоналізацію діяльності регламентує «Стратегія інтернаціоналізації ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/ strategia%20%20inter.pdf) яка передбачає напрями
перспективного і поточного планування роботи з міжнародного співробітництва. Для реалізації її створено відділ
міжнародних зв'язків та розроблено положення “Про відділ міжнародних звязків ЛНАМ”
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/VMZ.pdf), де серед його завдань вкзано: сприяння та
організація обміну аспірантами в рамках міжнародної академічної мобільності, інформаційна та методична
підтримка аспірантів у освітньо-наукових та культурно-мистецьких проектах, конкурсах, грантах за кордоном. У
ЗВО налагоджені контакти з багатьма мистецькими закладами світу (Литва, Латвія, Молдова, Малайзія, США,
Фінляндією тощо). Найтісніше в ЗВО відбувається співпраця з мистецькими інституціями Республіки Польща
(Академія образотворчого мистецтва у Варшаві, Академія образотворчого мистецтва ім. Яна Матейка у Кракові
тощо). Укладені партнерські угоди з п'ятьма навчальними закладами за програмою “Erasmus+” та розроблено
Положення “Про про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших
працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASM US +» на підставі двосторонніх Угод”
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_konkurs_vidbir_akadem_mobilnist.pdf). У цьому
експертна група мала змогу переконатись під час спілкування з учасниками освітнього процесу, а також з розділів
сторінки Співпраця на сайті ЗВО (https://www.lnam.edu.ua/uk/partnerships.html). Участь у цих програмах брали
викладачі ОП (підтвердження долучено у запитах). ЗВО дбає про інформування здобувачів щодо варіантів
міжнародних грантів та стипендій (https://www.lnam.edu.ua/uk/Grants.html). ЕГ проінформували про залучення
здобувачів ОП до участь в грантових проектах Українського культурного фонду: аспіранти О.Іванишин, Х.Ковалюк
були задіяні до проєкту XI Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові
(https://ucf.in.ua/archive/5eedee57caae240f145380d3) та у І Міжнародна резиденція European Glass Education
(https://ucf.in.ua/archive/603fae561cd07156352af7a3). У ЗВО регулярно відбуваються лекції, зустрічі з відомими
науковцями, які можуть відвідувати аспіранти: зустріч та лекція про сучасне мистецтво Литви з професоркою
Коледжу мистецтв Університету прикладних наук у Каунасі (Литва) п. Віолеттою Камантаускайне
(https://www.lnam.edu.ua/uk/268/zustrich-z-p-violettoju-kamantauskajne.html); лекція британського професора
Джеймса Рубіна - одного з провідних світових експертів з імпресіонізму (https://lnam.edu.ua/uk/event/lekcija-
britanskogo-profesora-dzhejmsa-rubina.html) та багато інших.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ОП має відповідні рівню “доктор філософії” практики навчання і викладання дисциплін, які здійснюються відомими
вітчизняними вченими-мистецтвознавцями. В основі цих практик є індивідуальний підхід до кожного аспіранта з
метою різностороннього поглиблення його наукових компетенцій. ОП має тісні контакти з мистецькими
інституціями освітнього простору багатьох країн світу, результатом яких є активний обмін досвідом та навчання
іноземних аспірантів та викладачів на програмі. Здобувачі ОП є активними учасниками міжнародних проектів,
стипендій, куратори виставок.

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

У “Положенні про науково-дослідний центр ЛНАМ” не введено роботу з аспірантами, тому рекомендуємо оновити
цей документ ЗВО. Окремі силабуси (“Філософські проблеми наукового пізнання”, “Інформаційні технології в
дослідженні та презентації”) не містять розподілу балів по завданнях та зрозумілих критеріїв оцінювання,
оновлених джерел тощо. Рекомендуємо переглянути їх й виправити недоліки. Рекомендуємо включити до змісту ОК
“Інформаційні технології в дослідженні та презентації” тематику щодо особливостей використання профілів ORCID,
Google Academia та інших, роботи у наукометричних баз Web of Science, Scopus тощо.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання на ОП ЗВО здійснює на високому рівні, а обрані форми та методи навчання і викладання
сприяють досягненню ПРН. Аспіранти вчасно проінформовані щодо змісту та очікуваних результатів навчання,
критеріїв оцінювання тощо. Академія має довготривалі партнерські контакти з мистецьким установами Республіки
Польща та багатьма іншими країнами світу, здійснюється різностороння співпраця за програмою “Erasmus +”.
Через недоліки в силабусах ЕГ встановлює відповідність ОП за цим критерієм як В.

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.

ЕГ відзначає загалом відповідність контрольних заходів змісту ОК. Силабуси у вільному доступі на сайті ЗВО у
повному обсязі (https://www.lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html). Формами оцінювання ОК є заліки та екзамени.
Під час спілкування з аспірантами експертній групі надано достатньо аргументів щодо прозорості проведення форм
контрольних заходів. У контексті спрямування ОП на всестороннє практичне оцінювання глибинних знань
аспірантів зі спеціальності, відзначимо, що більшість завдань та критеріїв оцінювання контрольних заходів ОК є
зрозумілими, різноманітними та адекватно відображають зазначені у ОНП ПРН. До прикладу: у ОК «Декоративне
мистецтво та дизайн в системі культурних цінностей» впроваджено індивідуальний запитальник до творчості
митця, обраного аспірантом (ПРН 3,5,7); включено у оцінювання написання вступу до дисертації аспіранта на ОК
«Методика підготовки наукової роботи» (ПРН 8,11); передбачено презентування результатів аналізу літератури та
джерел власного дисертаційного дослідження на ОК «Історіографія та мистецтвознавче джерелознавство» (ПРН
6,10,11). Позитивно оцінюємо практику залучення до підсумкового контролю такого виду діяльності як «Участь у
обговореннях завдань колег» в ОК “Аспірантський науковий семінар” (ПРН 8,12). Мусимо констатувати й прикрі
огріхи: у підсумковому контролі знань ОК «Філософські проблеми наукового пізнання» вказано «представлення та
попередній захист курсової роботи» з вагою оцінки 50 балів, але такий вид навчальної діяльності не передбачений
планом цієї ОП. На нашу думку, в ОК «Інформаційні технології в дослідженні та презентації», зважаючи на
достатньо велику кількість практичних (20 год) та самостійних годин (60 год), для підсумкового контролю винесено
недостатня кількість завдань (три). Бажано уточнити кількість балів, які може отримати аспірант за кожен із
семінарів та самостійні завдання у ОК «Викладання в системі вищої освіти», бо у силабусі не зовсім зрозуміло
подано цю інформацію: «За участь у семінарських заняттях та виконання самостійних завдань - 70 балів». У ОК
«Іноземна мова за фаховим спрямуванням» детальніше обґрунтувати оцінювання контрольних завдань за темами у
категоріях «Самостійна робота» та «Презентації».

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

Стандарт вищої освіти для ОП доктора філософії відсутній, форми атестації аспірантів у ЗВО визначені відповідно
до діючих державних нормативно-правових документів та прописані у Положеннях «Про підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв» № 261 від
23.03.2016 р. (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/PHD.pdf); “Про атестацію здобувачів ступеня
доктора філософії у Львівській національній академії мистецтв”
(am.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Положення%20про%20атестацію%20здобувачів%20наукового
%20ступеня%20доктора%20філософії%20у%20ЛНАМ.pdf). У них оприлюднено терміни, процедури, атестаційні
документи щодо підготовки доктора філософії та захисту дисертації у ЗВО. Крім того, ключові пункти положень
щодо проміжних атестацій (строки, необхідна документація тощо) подано на сторінці ЗВО у розділі Аспірантура
пункт Навчання (https://www.lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html). Відповідно до них підсумкова атестація
здобувачів проводиться спеціалізованою вченою радою ЗВО на підставі публічного захисту наукових досягнень у
формі дисертації. Під час зустрічей з’ясовано, що дисертації виконуються здобувачами самостійно під керівництвом
наукового керівника, відповідно до індивідуального плану аспіранта. Стан готовності дисертації здобувача до захисту
визначається науковим керівником, а потім заслуховується на фаховому семінарі. На час проведення експертизи
захищених у спецраді аспірантів по цій ОП не було, однак Шпакович О., Щевйова У. (випускники ОП 2020 р.)
повідомили, що їх дисертації рекомендовано до захисту, а у Кукіль Л. робота до заслуховування на фаховому
семінарі готова . Метою проміжних атестацій є контроль за виконанням індивідуального плану аспіранта за всіма
складовими та відбувається двічі на рік, що підтверджено на зустрічах зі здобувачами та аналізом індивідуальних
планів аспірантів (запити). Зауважимо, що не у всіх наданих планах є необхідні підписи, номери протоколів тощо
(Гаврилюк Б, Гулевич С., Жук І. та інші). Перевіркою наданих протоколів кафедр, індивідуальних планів, окремих
звітів практик аспірантів, які вони подали на кафедри, опитуванням здобувачів встановлено відповідність
проходження проміжної атестації впродовж навчання на ОП чинним вимогам. Надана ЕГ інформація по
публікаціях аспірантів відповідає індивідуальним планам.
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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 ЗВО регулюються Положенням «Про оцінювання результатів навчання
студентів Львівської національної академії мистецтв» №19 від 01.03.2017 р.
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/ocinjvannja.pdf). Воно регламентує такі види
контролю: вхідний, поточний, модульний, підсумковий та вказує, що проведення екзаменів та заліків визначає і
обумовлює викладач у робочій програмі (силабусі) ОК. Прописано у цьому документі критерії, та процедури
оцінювання. ОП керується під час повторного проходження контрольних заходів Положенням «Про ліквідацію
академічних заборгованостей студентами ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf). Аспірант, за свідченнями
викладачів, має має можливість двічі проходити повторний підсумковий контроль. Спочатку на засіданні
відповідної кафедри або перед викладачем, а другий раз на засіданні комісії з ліквідації академічної заборгованості
(комісію з ліквідації академічної заборгованості формує проректор з наукової роботи ЛНАМ за поданням Відділу
аспірантури). Порядок оскарження результатів регламентує Положення «Про оцінювання результатів навчання
студентів Львівської національної академії мистецтв» № 19 від 01.03.2017 р.
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/ocinjvannja.pdf), опитування учасників освітнього процесу
засвідчило відсутність випадків оскарження результатів контрольних заходів на ОП не було. ЕГ встановлено, що
аспіранти достатньо обізнані з процедурами оскарження результатів оцінювання, повторного оцінювання.
Здобувачі не у повній мірі розуміють алгоритм вирішення конфліктних ситуацій, але на зустрічі з академічним
персоналом М. Бокотей засвідчив, що у ЗВО існує Комісія по конфліктним ситуаціям. Прикладів апеляції,
конфліктних ситуацій на ОП зі слів працівників різних структурних підрозділів та викладачів не було.

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

ЗВО оприлюднило ряд документів, які визначають політику академічної доброчесності. У Положенні «Про
запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній,
творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ» № 152 від 27.11.2017 р.
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/ publicinfo/ustanovchi/Plagiat.pdf) означено термінологію, заходи по формування
науково-творчої етики, механізми виявлення плагіату тощо. Положення “Про атестацію здобувачів ступеня доктора
філософії у ЛНАМ”
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Положення%20про%20атестацію%20здобувачів%20
наукового%20ступеня%20доктора%20філософії%20у%20ЛНАМ.pdf) у п.4 “Проведення попередньої експертизи
дисертації” обумовлює проведення перевірки тексту дисертації на дотримання вимог академічної доброчесності та
вказує: ”Обговорення змісту дисертації на фаховому семінарі може бути проведене за умови відсутності в ній
текстових запозичень без посилання на джерело, що мають ознаки плагіату, після проведення відповідної перевірки
тексту рукопису дисертації. У разі виявлення таких запозичень дисертація до розгляду не допускається до їх повного
усунення. Факт належного доопрацювання має бути письмово підтверджений кожним з рецензентів”. Пункт 3.11.
Положення «Про оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ»
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/ocinjvannja.pdf) передбачає, що у разі виявлення
плагіату чи встановлення несамостійного виконання роботи, бали за це завдання не зараховуються або
зменшуються. Відповідно всі силабуси ОП містять докладний перелік та роз’яснення порушень академічної
доброчесності та викладачі визначають у них покарання за такі дії аспірантів під час проходження ОК. Ці заходи
підтверджені під час зустрічей зі здобувачами, випускниками, викладачами. Позитивно відзначимо те, що окремі
ОК ОП включають тематику академічної доброчесності у свій зміст (тема «Принципи академічної свободи та
академічної доброчесності» у ОК «Історіографія та мистецтвознавче джерелознавство»). Звіт самоаналізу вказує на
те, що на освітній програмі не було випадків порушення академічної доброчесності. Це підтвердили аспіранти. Під
час спілкування учасники освітнього процесу виявили обізнаність з питаннями академічної доброчесності. Для
виявлення плагіату у ЛНАМ використовує технічні засоби, зокрема ліцензійні програми “Strike Plagiarism”. У звіті
самооцінювання вказано, що на ОП наукові статті, тези доповідей, матеріали конференцій, реферати вступників в
аспірантуру, докторантуру, дисертації надаються для перевірки відповідною програмою, а тексти залишається в базі
програми для подальших перевірок. Автор (викладачі, аспіранти) підписують “Декларацію” (Заяву-згоду) із
запевненням/підтвердженням, щ о робота виконана самостійно. На зустрічах з учасниками ОП з'ясовано, що
результати цієї перевірки не виносяться на обговорення Комісії з етики.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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Форми підсумкових і поточних контрольних заходів оприлюднено для аспірантів та співвіднесено з ПРН ОП.
Позитивно відзначимо використання різноманітних варіантів контрольних заходів у ОК, що сприяють формуванню
мистецтвознавця-критика та сприяють виконанню частин дисертації аспірантів. У ЗВО впроваджена й оприлюднена
чітка та зрозуміла політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. Інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності пропагуються серед учасників освітнього процесу та усвідомлюються усіма
зацікавленими сторонами.

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

У частині силабусів ОК («Філософські проблеми наукового пізнання», «Інформаційні технології в дослідженні та
презентації», «Викладання в системі вищої освіти», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням») поверхово
прописані тематика і зміст конкретних практичних завдань для підсумкового контролю, не завжди вказані чіткі
критерії оцінювання та розрахунок балів. Рекомендовано доповнити силабуси необхідною інформацією. Не у всіх
індивідуальних планах аспірантів є необхідні підписи, номери протоколів тощо. Рекомендовано здобувачам та
керівництву ЗВО більш прискіпливо ставитися до оформлення необхідної для ОП документації.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів, правил проведення контрольних заходів та атестації заздалегідь оприлюднюється та є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, що підтверджується відсутністю ситуацій, пов’язаних із
необ’єктивністю екзаменаторів, конфліктних моментів, оскарженням результатів контрольних заходів. ЗВО
послідовно дотримується політики, стандартів і процедур академічної доброчесності на ОП. У силабусах інформація
щодо змісту і оцінки контрольних заходів по ОК не завжди якісно представлена аспірантам. Зазначена слабка
сторона ОП може бути усунена викладачами ОК у короткий термін, що дозволяє вважати освітню діяльність ЗВО за
Критерієм 5 відповідною рівню В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Кваліфікація науково-педагогічного складу (академічна та професійна) ОП доктора філософії 023 “Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” повністю відповідає навчальним дисциплінам, які вони
забезпечують. Зокрема ОП забезпечує 12 викладачів, з них професорів 6, доцентів 6, з них є 6 доктори наук та 6
кандидатів наук. Вони є відомими й авторитетними науковцями в Україні та поза її межами (академіки
Г.Стельмащук, О. Голубець, професори Ю.Бірюльов, О. Рибак, та інші). Ці дані вказують на можливість досягнення
визначених цілей та ПРН ОП. На зустрічах з'ясовано, що окремі керівники аспірантів Шмагало Р., Лупій С., Бабунич
Ю., Студницька М. мають деякі публікації або викладають навчальні курси на інших ОП, які стосуються мистецтва
Сходу. ЗВО варто це враховувати при призначенні наукових керівників аспірантам з Китаю. Аналіз стану наукової та
професійної активності викладачів ОП показує високий рівень публікаційної активності викладачів у міжнародних
фахових наукових виданнях (О. Рибак, Л. Цимбала, І. Костюк та інші), що підтверджено наданими документами.
Звертаємо увагу, що ЗВО варто активізувати діяльність викладачів ОП та керівників аспірантів щодо публікування у
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Викладачі, керівники аспірантів ОП мають
сертифікати В2 з іноземної мови: Бабунич Ю., Скринник-Миська Д. (англійська) та член проектної групи Гах І.
(польська), що, загалом, дозволяє здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства відповідно до Пункту
49 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Вважаємо, що варто активізувати ресурси ЗВО для
отримання викладачами ОП сертифікатів володіння іноземними мовами.

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

У ЗВО процедура конкурсного добору викладачів є чітко структурованою, зрозумілою, загальнодоступною, її
регулює Положення «Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв»
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(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/konkurs_vukladachi.pdf), що відповідає чинному
законодавству. Для проходження конкурсу викладачі формують пакет документів, що підтверджує їх
кваліфікаційний рівень. До уваги береться також перелік наукових публікацій, враховується методична,
організаційна, творча робота, подають авторські навчальні програми тощо. Процедура відбору відбувається
відкрито шляхом обговорення на кафедрі, після чого затверджується таємним голосуванням. Під час спілкування з
науково-педагогічними працівниками та керівництвом ЗВО встановлено, що процедура, визначена в документі,
відповідає дійсності. Викладач Скринник-Миська Д. повідомила про факт прозорої процедури обрання на посаду за
умови двох претендентів.

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

До організації освітнього процесу на ОП як роботодавці залучаються переважно представники закладів мистецької
освіти та музейних установ м. Львова, що відповідає напряму спеціальності 023 (Інститут народознавства НАН
України, Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша, Української академії
друкарства, Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького, Національного музею у Львові ім.
Андрея Шептицького). Наявні укладені угоди ЗВО з установами, які є основними потенційними роботодавцями
випускників ОП. Аспіранти мають можливість ознайомитися з умовами роботи, музейними фондами, проводити
наукові дослідження та практичну роботу в Українському католицькому університеті (Договір про співпрацю від
21.10.2013 р.), Інституті народознавства НАН України (Договір про співпрацю від 23.09.2013 р.), Національному
музеї у м. Львів ім. А.Шептицького (Договір про співпрацю від 20.09.2013 р.), Культурно-мистецькому центрі
«Львівський палац мистецтв» (Договір про співпрацю від 19.09.2013 р.) та іншими установами (додані у запитах). На
зустрічі в.о. ректора Р. Патик повідомила, що ці договори безстрокові. Така співпраця має консультативний та
практичний характер. На зустрічі представник роботодавців Врочинська Г. (заступник директора з наукової роботи,
Інститут народознавства НАН України) повідомила про те, що відбуваються спільні наукові проекти (конференції,
симпозіуми), співробітники установи є випускниками аспірантури ЛНАМ минулих років та висловила побажання
щодо активнішого залучення аспірантів до опрацювання фондів Музею етнографії та художнього промислу
інституту. Коцовська О. (директор Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана
Труша) висловила задоволення рівнем наукової підготовки здобувача ОП та працівника коледжу А. Почекви та
висловила побажання інтенсифікувати захисти дисертацій випускинів ОП. Легедза А. (заступник генерального
директора з наукової роботи Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького) наголосила на тому,
що, на її думку, ОП покращена за останні два роки, нею були внесені пропозиції щодо внесення ОК “Рецензування
наукового тексту”. Угода між установами на стадії верифікації. Жмурко О. (завідувач Художньо-меморіального
музею Леопольда Левицького відділу Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького) вказала на
перспективи співпраці з аспірантами як дослідниками-кураторами, а також на пропозицію щодо внесення ОК
“Історіографія та мистецтвознавче джерелознавство”, яка була схвалена ЗВО. Дядюх Н. (зав. кафедри графічного
дизайну і мистецтва книги Української академії друкарства) на відкритій зустрічі повідомила про тісну співпрацю
щодо підготовки та працевлаштування аспірантів (договору між ЗВО у додатках ЕГ не надано). Загалом
представники роботодавців вказали на високу професійну підготовку здобувачів ОП. На цей сильний аспект
програми також звертали увагу і випускники.

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

Більшість викладачів ОП є провідними вітчизняними фахівцями галузі 023, що позитивно позначається на
освітньому процесі. Специфіка програми передбачає всесторонню підготовку мистецтвознавця-науковця, тому
залучення до її реалізації закордонних професіоналів є актуальною і частою практикою ЗВО на ОП. Інформацію про
залучення ЗВО провідних науковців, експертів та представників роботодавців до викладання та організації
освітнього процесу було підтверджено під час веб-зустрічей, перевірено на сайті та підтверджено додатко наданими
матеріалами. До прикладу, анонс творчих зустрічей та лекцій для студентів та аспірантів ЛНАМ (зустрічі із Jacopo
Natoli та Guandelina Salini - італійськими митцями, Barbara Le Béguec-Friedman - відомою французькою мисткинею,
авторкою перформансів https://lnam.edu.ua/uk/634/tvorchi-zustrichi-ta-lekciji-2020-2021-n-r.html); лекція про
програми обмінів, нові навчальні програми в Колежді мистецтв Університету прикладних наук в Каунасі та сучасне
мистецтв Литви Віолетти Камантаускайне (https://lnam.edu.ua/uk/268/zustrich-z-p-violettoju-kamantauskajne.html),
лекція “Перспектива розвитку урбаністики, архітектури та інженерії м. Львова” голови ГО «Форум Львів і
майбутнє", архітектора Кузьмака І. (https://lnam.edu.ua/uk/event/lekcija-i-kuzmaka.html); лекція-воркшоп: TREND
2020 in fashion and Desing з Джованні Отонелло (https://lnam.edu.ua/uk/event/lekcija-dzhovanni-otonello.html);
зустріч з відомим американським фотографом Lonnie Schlein з видання «The New York Times»
(https://lnam.edu.ua/uk/634/tvorcha-zustrich-z-lonnie-schlein.html); зустріч з Томашем Влажляком (Tomasz Właźlak),
польським митцем та викладачем відео-арту в Університеті Миколи Коперніка в Торуні (Польща) на факультеті
культури і мистецтв (https://lnam.edu.ua/uk/634/tvorcha-zustrich-z-tomashem-vlazhljak.html) та інші. Такі заходи
відповідають напряму підготовки ОП.

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

Сторінка 17



Під час спілкування з керівництвом та викладачами ЗВО з’ясовано, що підвищенню професійного рівня викладачів
приділяється багато уваги, що відповідає Положенню “Про забезпечення внутрішньої системи якості освіти у
ЛНАМ” (https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf), де у
п.1.4 . Система забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів включає “наукові
дослідження, творча робота і професійна практика викладачів”. Науково-педагогічним складом було підтверджено
сприяння ЗВО в участі конференцій, наукових стажувань тощо. У ЛНАМ є Положення “Про підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівської національної академії мистецтв”
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/pidvyshennia_2020.pdf), яке враховує “Порядок
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 та визначає форми, види, планування та обсяги підвищення
професійного розвитку викладачів. Відповідно до пункту 3.5 цього Положення “Окремі види діяльності педагогічних
та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта,
здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього
Порядку”, скористалися, за наданим ЕГ підтвердженням, викладачі ОП: Н.Левкович (2016, захист дисертації); Г.
Стельмащук (2017, наукове стажування Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові); О. Рибак (2017,
наукове стажування в НАНУ Інститут українознавства ім. І. Крипякевича); О. Голубець (2019, наукове стажування в
Інституті народознавства НАН України); Л. Цимбала (2016, Програма Erasmus + в Інституті мистецтв, Університет
ім. Яна Кохановського, Кельце. Республіка Польща; 2017. Наукове стажування за підтримки уряду Альберта.
Факультет мистецтв. Університет Альберта, Едмонтон. Канада; 2018. Програма Erasmus + (Інститут мистецтв,
Університет ім. Яна Кохановського, Кельце. Республіка Польща) та інші. Щорічний моніторинг рівня
професіоналізму викладачів ОП регламентує “Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-
педагогічних та кафедр ЛНАМ”
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2021/polozhennia_ranking.pdf), де у п. 2.6. Основними
вимогами до системи рейтингового оцінювання “оцінка відповідності діяльності науково-педагогічного працівника
посадовим кваліфікаційним вимогам та посадовим інструкціям, а також його персонального внеску у вирішення
завдань кафедри, інституту ЛНАМ”, що додатково стимулює різносторонній професійний розвиток викладачів ОП.
У критеріях оцінювання рейтингу враховано творчу, професійну, навчально-методичну, кураторську, наукову,
організаційну діяльність, професійне зростання. За опитування представників ЗВО рейтинг є публічним і буде
апробований цього року вперше.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО приділяє увагу вивченню сучасного педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної культури і тому
організовує для викладачів різноманітні форми підвищення викладацької майстерності (тренінг "Онлайн
конференції в навчальному процесі" 03.09.2020 наказ № 70 ЛНАМ тощо). Спілкування з викладачами та
керівництвом ЗВО підтвердило, що за вагомі досягнення, а також до ювілеїв працівників застосовуються заохочення
(нагородження відзнаками, грамотами, медалями, преміювання). У ЛНАМ цей комплекс нагород і стимулів
застосовується відповідно до Положенням "Про нагороди Львівської національної академії мистецтв"
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/nagorodu.pdf) та “Порядку надання матерільної допомоги
та заохочення (перміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ”
(https://www.lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_materdopomoga.pdf). Зокрема в.о ректора Р.
Патик зазначила, що на кінець минулого року було премійовано викладачів ОП у розмірі окладу, а в майбутньому
преміювання буде здійснюватися ще додатково відповідно рейтингу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ОП має зразковий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, що підтверджується їх творчою та
науковою активністю, відзнаками, званнями, державними нагородами, а також інтегрованістю в культурно-
мистецьке середовище України та світу. Залучення до освітнього процесу зовнішніх професіоналів-практиків є
позитивною пркатикою на ОП.

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

Звертаємо увагу, що ЗВО варто активізувати діяльність викладачів ОП та керівників аспірантів щодо публікування у
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Низька активність викладачів ОП щодо викладання
іноземною мовою, враховуючи значну кількість іноземних здобувачів (понад 28%). Рекомендовано активізувати
отримання викладачами сертифікатів володіння іноземними мовами, запровадити викладання частини ОК
іноземними мовами.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів відповідає навчальним дисциплінам, які вони забезпечують.
Процедури конкурсного відбору викладачів є прозорими та враховують їх професіоналізм. Роботодавці залучені до
реалізації освітнього процесу ЗВО, активно долучені зовнішні професіонали-практики. Академія сприяє
професійному розвитку викладачів та їх викладацької майстерності, однак, через деякі недоліки, загалом ОП
відповідає цьому критерію за рівнем В.

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.

МТР та НМЗ здобувачів ОП сприяють досягненню визначених ОП цілей в ПРН. Фінансування ЛНАМ здійснюється
коштом держбюджету (загальний та спецфонди). Інформація про фінансові операції ЛНАМ за 4 роки оприлюднена
на сайті (https://lnam.edu.ua/uk/finans-docs.html) у вигляді кошторисів (http://dx.ua/0Tz7C). Здобувачі мають право
на безоплатне користування фондами, базами даних та каталогами Наукової бібліотеки ЛНАМ (http://catalog-
lnam.webredirect.org/,Електронний каталог.xlsx), а також репозиторієм наукового видання ЛНАМ «Вісник ЛНАМ»
(https://visnyk.lnam.edu.ua/). Фонди Наукової бібліотеки ЛНАМ регулярно оновлюються навчально-методичною,
науковою та професійною літературою, що підтверджується переліками на сайті ЛНАМ (https://bit.ly/3gY54nm,
https://bit.ly/3h5uJJq). Зміст та основні напрями роботи Наукової бібліотеки ЛНАМ регламентовані «Положенням
про бібліотеку ЛНАМ» (http://dx.ua/F30GA) (у запитах). Також ЕГ переконалась з фотоматеріалів (запити), що ОП
забезпечена достатньою кількістю кабінетів та спеціалізованих аудиторій з проекторами та екранами для
демонстрації зображень. Життєві та соціальні потреби здобувачів ЛНАМ забезпечуються соціальною
інфраструктурою: діє гуртожиток площею 5233,8 кв. метрів з житловою площею 11,8 кв. метрів, їдальня та кав'ярня
«Хліб з маслом», відпочинкова зона, актова зала, спортивна зала, медпункт «Здоровпункт». Для занять спортом
здобувачам ЛНАМ надано доступ до спортивного стадіону та майданчика, що оприлюднено на сайті ЛНАМ
(https://bit.ly/3w1VTGA). У ЗВО діє музей (https://lnam.edu.ua/uk/museum.html), а також галереї ЛНАМ та «Пори
року», які використовуються в навчальних цілях ОП. Музей надає можливість НПП, здобувачам ЛНАМ, а також
іншим зацікавленим особам з профільних освітніх закладів використовувати експозиційний та фондовий матеріал у
навчальному процесі, що регламентовано відповідним положенням (https://bit.ly/3ji4UZp) (розділ 2, пункти 2.1,
2.2). Галерея ЛНАМ (https://lnam.edu.ua/uk/academy-gallery.html, https://www.facebook.com/galleryLNAM/) надає
здобувачам змогу реалізувати власні мистецькі проєкти (виставки, лекції, кіноперегляди) та забезпечує необхідним
обладнанням. Галерея «Пори року» (https://lnam.edu.ua/uk/gallery-seasons.html) популяризує творчі здобутки
викладачів та студентів. Згідно з «Положенням про діяльність галереї “Пори року”» (http://dx.ua/JAt2s),
проводяться обмінні мистецькі виставки, організовані у рамках колаборацій ЛНАМ та інших ЗВО, як українських,
так й зарубіжних. Галерея також створює платформу для реалізації робіт. Порядок передачі робіт на реалізацію
зазначені у розділах 3 та 4 положення. Під час інтерв'ю здобувачі запевнили, що задоволені матеріально-технічною
базою та навчально-методичним забезпеченням. Представники студентського самоврядування зауважили, що
звернулись із запитом щодо встановлення душових та туалетів на кожному поверсі гуртожитку ЛНАМ та запевнили,
що ремонтні роботи частково завершено, частково - в процесі.

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.

Під час інтерв'ювання здобувачів, випускників та НПП, ЕГ переконалась, що здобувачі ОНП мають вільний доступ
до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах ОП. Гарант програми та представники структурних підрозділів запевнили, що безкоштовний
доступ до WiFi забезпечено по всій академії. У Зазначено, що у ЛНАМ підтримується та схвалюється наукова, творча
робота здобувачів. Зокрема Стипендіальною комісією від 9.12.2020 року аспіранти Гануляк Л., Гаврилюк Б., Молчан
М., Петрук Н. були премійовані згідно «Порядку надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання)
студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ» за творчу та наукову роботу
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_materdopomoga.pdf), у чому ЕГ переконалась під час
інтервювання здобувачів Петрук Н. та Гаврилюка Б.
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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.

Освітнє середовище ЛНАМ є безпечним для життя і здоров’я учасників освітнього процесу та гарантується Статутом
ЛНАМ (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/statut_MKIP.pdf). Аудиторії та коридори ЛНАМ
обладнано планами евакуації, протипожежним інвентарем (у тому числі вогнегасниками), сигналізацією, що
підтверджено фотоматеріалами (надані на запит ЕГ). У ЛНАМ передбачено посаду лікаря, тож НПП та здобувачі
можуть отримати первинну медичну консультацію. На сайті ЛНАМ у розділі «Гуртожиток» вказано контакти лікаря
В. Вдовиченко (https://lnam.edu.ua/uk/education/gurtozhitok.html). На сайті ЗВО у розділі «COVID 19» розміщено
документи, за якими регулювалося навчання під час дії карантинних обмежень: «Графік освітнього процесу у ЛНАМ
на 2020/2021» (http://dx.ua/TEot6), «Наказ про організацію навчання у ЛНАМ» (http://dx.ua/CmQMi), «Наказ від
01.04.2021р. № 53 про продовження карантину до 12 квітня 2021» (http://dx.ua/pM8fn). Також у цьому розділі
розміщено «Пам'ятку студентам ЛНАМ щодо отримання первинної медичної допомоги» та «Статистику щодо
Covid-19 у ЛНАМ» від 23.03.2021 (https://lnam.edu.ua/uk/event/covid19.html). Позитивним фактом є те, що для
здобувачів ЛНАМ у рамках інформаційної просвітницької кампанії, яка здійснювалася експертами проекту ЄС
«Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» відбувся захід на тему нового
харчового законодавства за участі експертів ЄС (https://lnam.edu.ua/uk/event/lekcija-pro-xarchove-zakonodavstvo-u-
muzeji-lnam.html).

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

Інформаційна підтримка здобувачів відбувається через сайт ЗВО (https://lnam.edu.ua/uk/home.html), Фейсбук
(https://www.facebook.com/lvivartacademy/?fref=ts), відео на YuoTub (http://dx.ua/90h5Q), напряму від викладачів та
наукових керівників. Основну підтримку здійснюють відділ Аспірантури
(https://lnam.edu.ua/uk/fellowship/conditions.html, https://lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html), кафедра ІТМ
(https://lnam.edu.ua/uk/faculty/art-history/theory/podiji-kafedri.html) та наукові керівники. Здобувачі співпрацюють з
керівниками не тільки в науковій, але і в творчій роботі. Зокрема 27–28 лютого 2021 р. в рамках виставки ГалЕкспо
відбувся показ колекції одягу «Бойє» (http://dx.ua/AKVJN) та презентація проекту енциклопедії худ. металу
«Етноювелірство і аксесуари» (http://dx.ua/DLtw5) Р. Шмагала. До проекту була залучена аспірантка О. Богданова.
Відділ аспірантури інформує здобувачів шляхом розсилок на електронну адресу про можливості апробації
досліджень. Для допомоги здобувачам щодо публікацій, пров. фахівцем з видавничої діяльності Н. Бенях було
розроблено «Чек-лист» (http://dx.ua/WkfQu). Також в Академії діють наукові товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених (https://lnam.edu.ua/uk/Nauk_tov.html). Важливу роль у творчій діяльності здобувачів
відіграє галерея ЛНАМ, діяльність якої забезпечується Відділом видавництва та інформації
(https://lnam.edu.ua/uk/viddil-informaciji-ta-vidavnictva.html). Відділ видає наукову та навчально-методичну
літературу, підтримує культурно-мистецькі ініціативи тощо. Очолює відділ аспірант ЛНАМ Ю. Новачинський
(https://visnyk.lnam.edu.ua/authors/yuriy-novachynskyy). Також у ЛНАМ запроваджено корпоративну електронну
пошту lnam.edu.ua (http://dx.ua/GCeOQ). Для здобувачів іноземців на сайті ЛНАМ подано інформацію про умови
вступу англ. мовою (https://lnam.edu.ua/uk/foreign.html). Позитивним фактом є те, що у ЛНАМ передбачені
додаткові виплати у вигляді соціальних стипендій та матеріальної допомоги здобувачам пільгових груп, з дітьми,
здобувачам за успіхи у навчанні згідно з Положенням про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і
докторантів ЛНАМ (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_stypend_zabezp.pdf). Під час
онлайн зустріч представники НПП та здобувачі повідомили, що дистанційне навчання відбувається за допомогою
використання платформи Zoom, хоча також діє платформа Google Classroom. Здобувачі зазначили, що у них не
виникало складностей із силабусами навчальним дисциплін та завданнями, що уся інформація щодо навчання та
оцінювання для них є чіткою та зрозумілою. У разі необхідності здобувачі можуть звернутись за консультативною та
соціальною підтримкою до штатного юриста. Також аспіранти мають змогу звертатись з різних питань до
представників студентського самоврядування. Зазначимо, що посади штатного психолога в ЛНАМ не передбачено.

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

У відомостях про самооцінювання ЛНАМ зазначено, що в ОП не встановлено особливих вимог щодо стану здоров’я
здобувачів. Це забезпечує право навчання на ОП особам з особливими освітніми потребами. У відповідності до
наказу ректора ЛНАМ «Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у ЛНАМ» № 84 від 15.06.2018 р.
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/Malo_mobilni.pdf), в Академії затверджено Порядок
супроводу (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/Malo_mobilni.pdf) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, призначено відповідальних працівників (Івахів Т.). За станом здоров’я, сімейними
обставинами аспіранти ЛНАМ мають право на академвідпустку. Зокрема, аспірантка Єднаковська-Попович К. була
в академічній відпустці за станом здоров’я з 11.02.2020 до 10.02.2021. Під час інтерв'ювання здобувач Ю.
Новачинський зауважив, що одному з викладачів через травмування ноги усі лекційні заняття перенесли з 2-го
поверху на 1-й. Також ЛНАМ зацікавлена в науковому опрацюванні проблем, пов’язаних з інклюзивними формами
навчання. Зокрема темою дисертації С. Гулевич є «Об’ємні книжкові кольорові ілюстрації для дітей з вадами зору в
сучасній Україні: художні особливості, система тактильно-образного сприйняття» (кер. Ю. Бірюльов)
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/aspirantura/2021/Asp_TEMU_21.pdf ). У пункті 2.20 «Положення про
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гуртожиток» (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_hostel.pdf) вказано пільгові групи, яким
надається перевага під час поселення, серед яких зазначені особи з інвалідністю І–ІІІ груп, постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Також існує можливість безоплатного проживання у гуртожитку або на пільговим
умовах, про що вказано у пунктах 5.4, 5.5 та 5.6. Представники самоврядування здобувачів зазначили, що у разі
реєстрації шлюбу родині виділяють окрему кімнату в гуртожитку. Зі слів керівництва ЗВО, гаранта та здобувачів на
ОП не навчаються особи з особливими освітніми потребами, однак ЕГ рекомендує ЗВО покращити стан
матеріально-технічного забезпечення для навчання осіб з особливими освітніми потребами та маломобільних груп.

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.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЛНАМ регламентується Положенням про комісію з етики,
попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією у Львівській національній академії
мистецтв (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2021/Zapobigannja.pdf). У відповідності до
Статуту ЛНАМ в Академії функціонує первинна профспілкова організація працівників Академії
(https://lnam.edu.ua/uk/profcom.html) та первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів
Академії (https://www.facebook.com/profkomsalnam/). Під час фотоогляду матеріально-технічної бази ЕГ
пересвідчилась у тому, що у холі ЛНАМ розміщено «Скриньку довіри» (за адресою Кубійовича, 38) для подання
скарг, зауважень, побажань. Звернення через скриньку та телефон довіри розглядаються комісією з конфліктів та
етики і перебувають під особистим контролем ректора, проректорів до вирішення конфліктних ситуацій.
Рекомендації МОН щодо протидії булінгу розміщені на офіційному сайті ЛНАМ
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/buling.pdf). Під час інтерв'ювання здобувачів ОП ЕГ
пересвідчилась у тому, що під час реалізації ОП конфліктних ситуацій (включно з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та корупцією) не було. Під час спілкування з представниками студентського самоврядування ЕГ
пересвідчитися, що здобувачі можуть через органи студентського самоврядування за потреби звертатись до
адміністрації для вирішення різних питань.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЗВО має устатковану матеріально-технічну базу, якою задоволені здобувачі та НПП. Здобувачі мають вільний доступ
до інфраструктури ЗВО та бібліотечного фонду. Музей ЛНАМ та галереї сприяють творчій реалізації здобувачів,
забезпечують додатковим обладнанням. Існує підтверджена практика преміювання здобувачів за творчу та наукову
роботу.

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

У ЗВО не передбачена посада штатного психолога. Рекомендовано запровадити. У 9-ти поверховому гуртожитку не
працюють ліфти. Рекомендовано відремонтувати. У ЗВО не у повній мірі забезпечено належне матеріально-
технічного забезпечення для навчання осіб з інвалідністю та представників маломобільних груп. Рекомендовано
покращити стан матеріально-технічного забезпечення для навчання осіб з інвалідністю та представників
маломобільних груп.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище ЛНАМ комфортне для здобувачів та НПП. ЗВО сприяє освітній, організаційній,
консультативній та соціальній підтримці здобувачів вищої освіти. Наявні недоліки стосуються матеріально-
технічного забезпечення гуртожитку (не працюють ліфти) та відповідних умов для навчання осіб з особливими
освітніми потребами. Вказані недоліки потребують виправлення, однак суттєво не впливають на якість освітнього
процесу. Це дозволяє оцінити критерій 7 як такий, що має рівень відповідності В.
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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.

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм визначаються
«Положенням про освітні програми у ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2021/polozhennia_op.pdf), «Положенням про організацію
освітнього процесу в ЛНАМ» (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Osvitniy_proces.pdf),
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНАМ
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf ). У ЛНАМ з метою
вдосконалення освітньо-наукових програм, про що зазначено в «Стратегія та перспективні напрями розвитку
освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/Strategy.pdf), проводиться періодичний перегляд та
моніторинг ОП, враховуються побажання здобувачів, роботодавців та стейхолдерів. Зокрема, на підставі аналізу
науково-освітньої програми упродовж 2019–2020 років було частково змінено ОК та збільшено кількість вибіркових
дисциплін (https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/aspirantura/acreditation/ONP_023.pdf), однак принципових
змін Проєкт НП на 2021 р. не містить (https://www.lnam.edu.ua/uk/262/projekt-navchalnogo-planu-doktora-filosofiji-
za-spec-023-na-2021-rik.html).

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.

Положення «Про студентське самоврядування ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/pdf_upload/publicinfo/pro_stud_samovriad.pdf) регламентує залучення
здобувачів до періодичного перегляду ОП. У відділі Аспірантури ЛНАМ проводиться міжкурсовий навчально-
методичний семінар ЛНАМ, на якому обговорюється зміст ОП, вносяться рекомендації. Здобувачі підтвердили, що
їхні побажання щодо ОП були враховані. Зокрема, “Іноземну мову за фаховим спрямуванням” перенесено з
вибіркових ОК до нормативних; а “Інформаційні технології в дослідженні та презентації” пропонується перенести на
2 рік навчання. Були враховані побажання випускників, зокрема, максимально наблизити навчальні завдання до
тем дисертаційних досліджень (У. Шевйова), а також збільшити кількість вибіркових ОК за рахунок каталогу
вибіркових ОК (Л. Кукіль), у чому ЕГ переконалась під час зустрічі. Згідно з побажаннями здобувачів, випускників
та стейкхолдерів НП на 2021/2022 рік було оприлюднено від 28.05.2021(https://lnam.edu.ua/uk/262/projekt-
navchalnogo-planu-doktora-filosofiji-za-spec-023-na-2021-rik.html). Також у ЛНАМ з метою удосконалення ОП
започатковано опитування та анкетування груп впливу. Зокрема, було проведено анкетування щодо якості
викладання в 1 семестрі 2020–2021 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGUXFsPR-
ftHzpr4fX5GfxYbrJlxRjCeDs2wAktG-0w0KwIw/viewform). Анкетування містить 11 сторінок, де здобувач може оцінити
якість викладання дисциплін по таким критеріям: наскільки важливою є дисципліна, наскільки цікавою,
зрозумілою. Чи достатньо уваги приділяв викладач, чи відповідав рівень викладання очікуванням здобувача.
Остання строка призначена для написання побажань та коментарів щодо конкретної дисципліни. 11 сторінку
залишено для написання загального враження від ОП, а також коментарів і побажань щодо неї. Крім того,
проводилось опитування щодо «Ініціатив академічної доброчесності та якості освіти»
(https://lnam.edu.ua/uk/event/projekt-amerikanskix-rad-v-mezhax-iniciativi-akademichnoji-dobrochesnosti-ta-jakosti-
osviti.html). Під час вивчення сайту ЛНАМ ЕГ встановила, що започатковане опитування наявне у паперовому
форматі (гарант програми Левкович Н. надіслала результати анонімного опитування за 2019 та 2021 р. на запит ЕГ).
Однак результати та рішення щодо опитувань оприлюднені не були. За результатами анкетування 12-ти
респондентів рівень задоволення ОП становить 4.1 відсотка (2021 р). Позитивним фактом є те, що представник
студентського активу Ю. Новачинський є членом Вченої ради ЛНАМ, що він підтвердив під час інтерв'ювання.
Також у ЛНАМ діє Наукове товариство студентів, докторантів та молодих вчених
(https://lnam.edu.ua/uk/Nauk_tov.html), яке є частиною системи громадського самоврядування ЛНАМ та діє на
пісдтаві Статуту Наукового товариства ЛНАМ
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/navchannia/studentu/2021/Statut_SNT.pdf). Опитані здобувачі та випускники
запевнили, що цілком задоволені змістом ОП, якістю навчання та викладання у ЛНАМ.

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

Роботодавці, а також представники освітньо-наукових інституцій залучені до процесу періодичного перегляду ОП та
інших процедур забезпечення її якості шляхом розроблення внутрішніх положень щодо якості ОП та впровадження
системи якості вищої освіти, що роботодавці підтвердили під час спілкування. Зокрема, завідувачка музею ХММ Л.
Левицького, кандидат мистецтвознавства О. Жмурко, підтвердила, що вона рекомендувала ввести в програму як
самостійну дисципліну Методологію мистецтвознавчих досліджень та Історіографію та мистецтвознавче
джерелознавство, що також було здійснено. Згідно з оновленим НП (https://lnam.edu.ua/uk/262/projekt-
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navchalnogo-planu-doktora-filosofiji-za-spec-023-na-2021-rik.html), зазначені дисципліни викладатимуться на 1 та 2
році навчання. Зазначимо, що не всі роботодавці, що були присутні на зустрічі вносили пропозиції щодо ОП
(Врочинська Г. з інституту Народознавства НАН України). Також під час відео зустрічі з роботодавцями ЕГ виявила,
що угоди заключено не з усіма інституціями (Львівський коледж ім. Труша), хоча неформалізовані практики такої
співпраці підтверджено: співробітники навчальних закладів та галерей навчаються на ОП «Доктор філософії».
Зазначимо, що опитані роботодавці висловили ідеї щодо подальшої співпраці зі здобувачами ЛНАМ, а саме: робота
з офіційними веб сторінками, дослідження музейних фондів та збірок, укладання посібників, путівників, залучення
молодих дослідників як кураторів та співкураторів. Загалом опитані роботодавці задоволені ОП, вважають її дієвою,
ґрунтовною, сучасною, чітко побудованою. Серед побажань також було озвучено, щоби викладачі були більш
вмотивованими у тому, аби кожне навчання завершувалось захистом, адже існує потреба у кваліфікованих фахівцях.

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

За час реалізації ОП були проведені консультації з потенційними роботодавцями, проаналізовано траєкторії
працевлаштування випускників аспірантури ЛНАМ попередніх періодів (до впровадження ОП 023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). Частина здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
на момент вступу в аспірантуру є працевлаштованими. Кар’єрний шлях здобувачів впродовж навчання відстежує
гарант ОП спільно з керівниками дисертаційних досліджень. Кафедра ІТМ ЛНАМ підтримує тісні контакти з
випускниками аспірантури та роботодавцями. Зазначено, що у разі необхідності аспіранти отримують
рекомендаційні листи з оцінкою набутих кваліфікацій. Під час відео зустрічей ЕГ з випускниками ОП було
отримано інформацію, що вони задоволені якістю навчання та викладання, а також рівнем донесення інформації.
Зокрема Л. Кукіль відзначила професіоналізм Р. Яціва. З огляду на те, що частина випускників до аспірантури
навчались на творчих спеціальностях, їм було дозволено відвідувати будь-які лекції з блоку теоретичних дисциплін,
що є позитивним фактом. Під час спілкування з ЕГ випускники зазначили, що їм бракувало чіткої програми зі
спеціалізованої (наукової) англійської, а також запропонували викладачам більше уваги приділяти публікаціям в
журналах, що індексуються у Scopus та Web of Science. ЕГ виявила, що не всі з опитаних випускників ОП наразі
працевлаштовані. Крім того на сайті ЗВО не презентовано кар'єрний шлях випускників ОП.

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

Рекомендації, отримані під час акредитації ОП «Менеджмент мистецтва», ОР «Бакалавр»,У ЛНАМ, було враховано
в аспекті вдосконалення процедур забезпечення якості освіти. Тому відділ Аспірантури ініціював опитування,
розробивши власну анкету, що стало підставою для урахувань рекомендацій аспірантів в оновленій у 2020 р. ОП. У
ЛНАМ розроблене та у грудні 2020 р. прийняте нове Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти у ЛНАМ» (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf),
яке передбачає обов’язковість систематичних опитувань студентів та інших стейкхолдерів навчального процесу.
Було істотно посилено роботу щодо пропагування академічної свободи та академічної доброчесності та «Положення
про запобігання порушення права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності в
навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників навчального процесу ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/Plagiat.pdf ). У ЛНАМ ініційовано розробку проекту
«Положення про відкриття, розвиток, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/faculty/dpm/glass/pdf/Alumni/polozhennia_op.pdf), яке на даний час активно
обговорюється стейколдерами. Очікувано, що це положення приймуть на вченій раді ЛНАМ найближчим часом,
оскільки Методичною радою уже зібрано пропозиції та зауваження до цього положення, їх обговорено та
представлено для додаткових пропозицій остаточний варіант проекту. Проектом положення передбачено
обов’язковість перегляду освітніх програм не рідше один раз на два роки. Під час інтерв'ювання здобувачі, НПП,
гарант, роботодавці проінформували ЕГ про те, що система забезпечення якості освітньої діяльності ЛНАМ є
достатньо дієвою і переважно дозволяє реагувати на запити стейкхолдерів.

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

Акредитація ОП є первинною, результати зовнішнього оцінювання якості вищої освіти програм ОП відсутні.
Навчально-методична рада врахувала рекомендації, отримані під час акредитації ОП «Менеджмент мистецтва», ОР
«Бакалавр», а саме: затверджено Положення «Про відкриття, розвиток, моніторинг, перегляд та закриття освітніх
програм у ЛНАМ» (https://lnam.edu.ua/files/Academy/faculty/dpm/glass/pdf/Alumni/polozhennia_op.pdf). НМР та
гаранти ОНП ознайомлені з переліком рекомендацій ЕГ та ГЕР, використовують їх при плануванні процедур
моніторингу ОП. Наприклад, гарант ОП, вивчивши рекомендації ЕГ, під час фокус-групи зі здобувачами аналізував
рівень їх задоволення викладання англійської мови.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Для успішного впровадження політики та культури якості освіти у ЛНАМ було створено орган Раду із забезпечення
якості освіти; а задля ефективної реалізації політик якості освіти створюється аналітично-консультативний Відділ
забезпечення якості освіти. ЗВО діє на принципах дотримання високої якості освіти в академічному середовищі,
сприяє науковій та творчій діяльності професорсько-викладацького складу. У ЛНАМ діє Спеціалізована вчена рада з
захисту докторський та кандидатських дисертацій, що сприяє розвитку наукового середовища
(https://lnam.edu.ua/uk/scientific-council.html). Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Львівській національній
академії мистецтв» №49 від 27.05.2020 р. (http://dx.ua/a7gsD) (розділ 10, пункти 10.1, 10.2, 10.3), Положення «Про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії
мистецтв» (http://dx.ua/xsCaM) та Постановою Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 р.
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text). Учасники академічної спільноти беруть участь в
обговоренні питань забезпечення якості освіти і процедури їх реалізації на засіданнях кафедр та вчених радах;
викладають навчальні дисципліни на високому фаховому рівні; підвищують власну кваліфікацію, беруть участь у
конференціях та круглих столах, дотримуються норм академічної доброчесності. У ЛНАМ сформовано професійну,
комфортну та доброзичливу атмосферу. Потужним і професіональним є викладацький склад. Про достатній рівень
ОП свідчать позитивні відгуки здобувачів, випускників, роботодавців.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ОП розвивається і переглядається з урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін. Аспірант Ю. Новачинський є
членом Вченої ради ЛНАМ.

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

Органи самоврядування здобувачів недостатньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП. Рекомендовано
залучати їх до процедур забезпечення якості на постійній основі. На сайті ЗВО не презентовано кар'єрний шлях
випускників ОП. Рекомендовано внести цю інформацію на сайт ЛНАМ. Проведені опитування та анкетування
наявні у паперовому форматі (надані на запит), однак результати та рішення щодо них не оприлюднені.
Рекомендовано удосконалити процедури опитування та анкетування груп впливу ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Внутрішня система забезпечення якості ОП, загалом, виконує свої основні функції й забезпечує достатній рівень
якості ОП та освітньої діяльності. ОП та освітня діяльність за цією програмою за Критерієм 8 відповідають 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 всіх учасників освітнього процесу регламентовані Статутом ЛНАМ
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/statut_MKIP.pdf) (розділи 3, 5, 6) «Положенням про
організацію освітнього процесу ЛНАМ» (http://dx.ua/a7gsD), «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/PHD.pdf), «Колективним договором між адміністрацією та
трудивим колективом ЛНАМ (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Kolekt_dogovir.pdf), що
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знаходяться у вільному доступі на сайті ЛНАМ, на сторініці «Публічна інформація», у розділі «Нормативно-правові
документи» (https://lnam.edu.ua/uk/documents.html). У Положенні про організацію освітнього процесу ЛНАМ
(http://dx.ua/a7gsD) послідовно описані форми організації освітнього процесу, навчання та контролю, процедури
проведення атестації здобувачів, самостійної роботи, проходження практики, поновлення, переведення на іншу
спеціальність, відрахування, напрями академічної мобільності, атестації тощо (розділи 4, 5, 6, 7). У «Положенні про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії
мистецтв» чітко та послідовно прописані порядок, умови вступу та вступні випробування до аспірантури, перелік і
строки подачі документів, права та обов'язки аспірантів (пункти 14, 18, 19, 20). Правила та процедури подані
коректно, чітко та зрозуміло. Інформація на сайті ЗВО структурована та інформативна. Трохи повільно відбувається
завантаження розділів та сторінок, однак меню сайту зрозуміле, наявна пошукова строка. Порушень щодо
дотримання встановлених ЗВО правил та процедур не виявлено.

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 сайті ЛНАМ в розділі «Події академії» було відкрито анкетування з метою отримання зауважень та пропозицій
стейголдерів (https://lnam.edu.ua/uk/event/opituvannja-grup-vplivu-phd-doktor-filosofiji-023-obrazotvorche-mistectvo-
dekorativne-mistectvo-restavracija.html) від 27.01.21 з вказівкою алектронної адреси для надсилання побажань та
рекомендацій aspirantura@lnam.edu.ua. Факт обговорення ОП підтверджено під час інтерв'ювання здобувачів,
роботодавців, адміністрації ЛНАМ.

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.

Інформація щодо ОНП, силабусів, навчальних планів, розкладу занять, тем дисертаційних досліджень, відгуків від
роботодавців та рецензій від стейкхолдерів оприлюднена на сайті ЛНАМ, в розділі Аспірантура PhD, у підрозділі
«Навчання» (https://lnam.edu.ua/uk//fellowship/study.html), де розміщено проєкт ОП
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/aspirantura/acreditation/ONP_023.pdf), відгуки та рецензії
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/aspirantura/acreditation/vidhuk_023.pdf). Позитивним фактом є те, що
підрозділ містить пкорисну інформацію практичну для здобувачів. Зокрема, у пункті «Нормативно-правовий
дороговказ» розміщено інформацію щодо наукометричних баз (покрокову інструкцію для отримання доступу до
S c i e n c e d i r e c t ) та форму для реєстрації поштових скриньок lnam.edu.ua
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemT61HSfN7vj68-
_xwXhGHuBuDoVjw9NX82vPr6hw9HNMENQ/viewform, а також нормативну базу, необхідну для навчання в
аспірантурі та здійснення наукової діяльності. В окремий підрозділ винесені умови вступу та програми вступних
випробувань (https://lnam.edu.ua/uk/fellowship/conditions.html). В окремий підрозділ винесено «Дистанційне
навчання», де для здобувачів оприлюднено онлайн-базу навчальних матеріалів. Для здобувачів цієї ОП розміщено
матеріали дисципліни «Методика підготовки наукової роботи»
(https://drive.google.com/drive/folders/1fJz59PuLbPqxmQJUDpYSPkAHwkpyhHgt). Було б доцільно продублювати ці
матеріали у розділі «Аспірантура». Також на сторінці кафедри ІТМ в розділі «Події кафедри»
https://lnam.edu.ua/uk/262/projekt-navchalnogo-planu-doktora-filosofiji-za-spec-023-na-2021-rik.html розміщено
проект «Проєкт навчального плану доктора філософії за спец. 023 на 2021 рік» від 28.05.21.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Документи, розміщені на сайті ЛНАМ, визначають чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права й
обов'язки всіх учасників освітнього процесу. На сайті ЛНАМ надано достатньо інформації про ОП, а також
структуровано корисну інформацію щодо наукометричних баз, створення корпоративного облікового запису,
нормативної бази. Інформацію розміщено логічно, послідовно та у відповідних вкладках.

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

Повільно відбувається завантаження розділів та сторінок на веб сайті ЗВО. Рекомендовано покращити швидкість
його роботи. Додаткові матеріали дисципліни «Методика підготовки наукової роботи» розміщено в розділі
«Дистанційне навчання», у підрозділі «Для аспірантів/докторантів». Рекомендовано продублювати матеріали цієї
дисципліни в розділі «Аспірантура» для зручності користування разом із допоміжними матеріалами інших
дисциплін даної ОП.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Визначені конкретні та зрозумілі процедури і правила, що регулюють переважну більшість прав і обов’язків усіх
учасників освітнього процесу. Інформація щодо ОП представлена коректно та зрозуміло. Наявні недоліки, що
стосуються швидкості роботи сайту та оприлюднення додаткових матеріалів, необхідних для дистанційного
навчання, принципово не впливають на прозорість і публічність освітньої діяльності, що дає підстави оцінити
критерій 9 за рівнем відповідності 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.

Актуальність ОНП підтверджується стабільністю набору здобувачів 8-12-12-11 згідно бази ЄДЕБО (за даними
самооцінювання - 8-11-8-8) відповідно за роками з 2017 р. (ліцензований обсяг - 15), а також суттєвим (28%)
контингентом іноземних здобувачів 1-2-5-4. Аспіранти мають належний профіль до галузі знань, зокрема,
досліджуючи проблеми українського мистецтва - Новачинський Ю., Вовчок В., світового мистецтва Тен Сіяоджон,
Ке І, декоративно-прикладного мистецтва – Ян Цзе, Грицюк П., реставрації - Чиркова Н., Гануляк Л., що
оприлюднено на сайті ЗВО у Теми досліджень. Зміст ОП дозволяє забезпечити методологічні компетентності
здобувачів (ОК Методологія мистецтвознавчих досліджень, Філософські проблеми наукового пізнання), набуття
навичок дослідника (ОК Методика підготовки наукової роботи, Інформаційні технології в дослідженні і
презентації), викладацьких умінь (ОК Викладання в системі вищої школи, Асистентська педагогічна практика), а
також мовні компетентності аспірантів (ОК Іноземна мова за фаховим спрямуванням). ОК Мистецтво ХХст.,
Декоративне мистецтво та дизайн в системі культурних цінностей,Теорія мистецтва відповідають потребі
оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності. Підготовка до викладацької діяльності, до дослідження в
міжнародному науковому середовищі реалізується через активну апробаційну роботу аспірантів у контексті
підтвердженої активної міжнародної співпраці ЛНАМ з вітчизняними та зарубіжними інституціями. Наукові
інтереси аспірантів відслідковуються на етапі подання дослідницької пропозиції у процесі вступної Співбесіда, що
спрямована на встановлення досвіду наукової роботи, спрямування опублікованих статей, участі у конференціях,
сфери наукових зацікавлень. Аналіз індивідуальних планів аспірантів дозволяє стверджувати позитивну динаміку в
практиках формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів: так, якщо аспіранти вступу 2017р. обирали
той самий набір ОК протягом навчання (Філософія мистецтва, Міфологія в мистецтві, Аналіз художнього твору і
Абстрактний живопис у Клименко і Новачинського), то здобувачі 2020р. обирають різні ОК (Ковалюк - Сучасна
архітектура, Павлишин - Аналіз художніх творів, Жук - Мистецтво критики, Гулевич - Скульптура). Водночас
релевантність вибіркових ОК темам досліджень аспірантів забезпечена не у повній мірі: так, Клименко, який
досліджує творчість О.Архіпенка, з 2017р обирає ОК Філософія мистецтва, Міфологія в мистецтві, Аналіз художнього
твору, Абстрактний живопис; ті ж ОК обирає і Новачинський, який досліджує українське мистецтво на онлайн
платформах; Почеква, який досліджує проблематику реставрації, обирає з 2018р. Філософію мистецтва, Міфологію в
мистецтві, Рецензування наукових текстів і Етику наукового дослідження, що свідчить про недостатнє забезпечення
вузькоспеціалізованої підготовки аспірантів через вільний вибір ОК. Рекомендовано забезпечити право здобувачів
на форму індивідуальної освітньої траєкторії відповідно науковим потребам та інтересам.

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

Аналіз публікаційної активності, індивідуальних наукових планів аспірантів та інших документів, наданими ЗВО,
показує інтенсивну роботу здобувачів за темами дисертацій. З урахуванням актуальних напрямів дослідження
вітчизняного та світового мистецтвознавства сформульовано теми досліджень здобувачів, що відповідають
спеціальності 023. Тематика наукової діяльності вітчизняних здобувачів ОП відповідає напрямам наукових інтересів
керівників. До прикладу: аспірантка Шарабура С. займається темою “Львівська школа професійної кераміки в
контексті українського мистецтва другої пол. ХХ ст”, а науковий керівник Голубець О. опублікував численні праці
стосовно сучасної української кераміки; аспірант Грицюк П. має тему “Художній метал Львова кін. ХХ – ХХІ ст.: між
станковізмом та монументалізмом”, а його керівник Шмагало Р. є відомим дослідником художнього металу;
здобувачка Коновалюк Х. досліджує освітлювальні об’єкти з художнього скла в архітектурному середовищі, що
суголосно з напрямом дисертації керівника Бокотея М.; аспірантка Павлишин А. досліджує тему “Творчість
мисткині української діаспори Ірини Романи Носик”, а керівник Стельмащук Г. є автором-упорядником видання
”Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва XX ст.”. Не у повній мірі відповідає науковому
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профілю аспірантів Негрецької О., Петрук Н. тематика їх керівника Нікітенка К., також некоректно подана ЕГ
інформація (запити) про науковий ступінь цього керівника вказано: Нікітенко К. професор, доктор
мистецтвознавства, а він є доктором історичних наук. До призначення керівників іноземним аспірантам ОП варто
ЗВО підходити більш уважно. Позитивно відзначимо у цьому контексті тематику Ван Ханьпіня: “Ілюстрація дитячої
книжки кінця XX- початку XXI століття: китайсько-український досвід”. Однак тематика досліджень іноземних
здобувачів (Чжоу Сяо, Ян Цзе, Хао Мен, Чжао Чженгуан, Чжу Цзяньсюнь, Вен Сяогуан та інших) не у повній мірі
відповідає науковим зацікавленням керівників, адже дослідження викладачів здебільшого стосуються особливостей
розвитку образотворчого та декоративного мистецтва України, а не Китаю. Для покращення наукового керівництва,
за згодою аспіранта, рекомендуємо ЗВО скористатися можливістю призначення двох наукових керівників,
прописаною у п. 24 Постанови КМУ № 266 від 23.03.2016 про Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), а рішенням вченої ради ЗВО
узгодити між ними розподіл обов’язків стосовно наукового керівництва.

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 зустрічі в.о ректора ЛНАМ повідомила, що підтримка наукової та освітньої діяльності аспірантів існує
(преміювання згідно Порядоку "Надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів
і докторантів ЛНАМ" (https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_materdopomoga.pdf).
Підтверджено інформативне сприяння адміністрації та міжнародного відділу ЗВО у науковому стажуванні
здобувачів. Підтримує ЛНАМ фахове видання ЗВО за спеціальністю 023 “Вісник ЛНАМ”. Публікації для аспірантів
друкуються зі знижкою 30 % та у максимально короткий термін, що підтверджено у інтерв’ю. Надають допомогу в
підготовці фахових статей працівники бібліотеки та наукові керівники. Рекомендуємо запровадити заохочення
аспірантів до публікацій у міжнародних фахових виданнях. Існує практика проведення конференцій, симпозіумів з
проблем мистецтва і культури: 23 травня 2017 р. науково-теоретична конференція професорського-викладацького
складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі
цінності та подолання стереотипів»; 31 жовтня 2018 р. наукова конференція до 95-ї річниці від дня народження
академіка Запаска Я.П. «Яким Запаско – науковець, педагог, особистість»; 20 листопада 2019 р. “Мистецька освіта в
Україні і світі: стандарти професіоналізму та нова комунікативна реальність”; 21-22 травня 2019 міжнародна
наукової конференції «Творча і педагогічна спадщина Еммануїла Миська: гуманістична парадигма, професійна
воля і методологія»; 26 листопада 2020 р. ІІ Всеукраїнської студентсько-аспірантської наукової конференції
«Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку»; щорічні наукові конференції
професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів і студентів ЛНАМ тощо. Про ці події є інформація на
сайті (https://lnam.edu.ua/uk/events/cat/6.html) та матералах запитів . Апробація результатів наукових досліджень
аспірантів ОП (Клименко М., Гаврилюк Б., Симотюк Н., Цхай Сяовен, Петрук Н. та інших), у вищеназваних науково-
практичних конференціях ЛНАМ підтверджена документально (запити). Участь у наукових конференціях для
аспірантів ЛНАМ безкоштовна. Крім того, у якості спікерів аспіранти залучаються до проведення міжнародних
наукових симпозіумів: симпозіум "Креативність в мистецтві, науці та щоденному житті" (16-19 квітня 2018 року),
доповідь аспірантки М. Клименко “Концептуальні засади творчості Олександра Архипенка”
(https://lnam.edu.ua/uk/event/naukovij-simpozium-kreativnist-v-mistectvi-nauci-ta-schodennomu-zhitti.html), 3-ій
міжнародний міждисциплінарний науковий симпозіум "Мистецтво-творчість-освіта" 2017 р. доповідь асп. К. Кусько
“Вишивка як напрямок сучасного професійного ткацтва в Україні (наближення та віддалення від традиції)”
(https://lnam.edu.ua/uk/event/iii-mizhnarodnij-mizhdisciplinarnij-naukovij-simpozium-mistectvo-tvorchist-osvita.html).

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.

ЗВО надає інформацію аспірантам щодо можливостей участі у міжнародних наукових конференціях та проектах
(сайт, повідомлення від керівників тощо). Відзначимо участь аспірантів Ковалюк Х., Новачинського Ю., Гаврилюка
Б., Клименко М., Петрук Н., Лю Хаотянь та інших у міжнародних конференціях, що відповідають тематиці
наукового дослідження (підтверджено сертифікатами). ЗВО подано підтвердження участі аспірантів у міжнародних
проектах УКФ. На Міжнародному творчому практикуму художньої кераміки «Буковина 2019» аспірантка Жижій К.
була спікером та куратор симпозіуму, а тематика її виступу співвідноситься з темою дисертаційного дослідження.
Публікації у міжнародних виданнях мають здобувачі Салатюк Л., Скоп М., Чиркова Н., Когут В., Клименко М.,
Петрук Н. та інші (до прикладу: Hridyayeva T., Kohut V., Tokar M., Stanychnov O., Helytovych A. The features of
Ukrainian media art in a global context. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.21 No.4,
April 2021 p. 229-240; Клименко М. Колекціонер Саллі Ґеорг Фальк у контексті творчості Олександра Архипенка.
Problems and achievements of modern science : coll. оf scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International
scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 2. 10–11).
Рекомендовано гаранту ОП та адміністрації закладу залучити до цієї позитивної практики більшу кількість
аспірантів та активізувати публікаційну активність у виданнях індексованих у Scopus та Web of Science.
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Участь наукових керівників ОП в дослідницьких проектах є різноманітною та інтенсивною. О. Голубець є членом
Міжнародної асоціації критиків мистецтва (АІСА). Левкович Н. є академічним координатором Наукового центру
іудаїки ім. Фаїни Петрякової. Косів Р. провела відкриту лекцію 30. 11. 2017. в Інститут музичного та образотворчого
мистецтва філософського факультету Пряшівського університету в Пряшеві, Словаччина: “Творчість ікономалярів з
м. Риботичі в контексті облаштування церков бувших Перемиської та Мукачівської єпархій 1670—1750-x рр.”. Патик
Р. провела курс лекцій та взяла участь у міжнародному проекті живопису та дизайну кафедри дизайну факультету
Дизайну Університет Північного Кіпру у 2018 р. Стасенко В. був керівником авторської групи проекту “Розробка
дизайну та виготовлення книг для посольства КНР: “Культурні індустрії Китаю”, “Квіти і птахи” (05.07.2016-
14.08.2019). Регулярно наукові праці публікують за тематикою ОП у вітчизняних виданнях: Бірюльов Ю., Косів Р.,
Левкович Н., Рибак О., Шмагало Р. та інші. Численними є міжнародні публікації та виступи викладачів на
міжнародних конференціях: Бабунич Ю. ( ХІІ International Scientific and Practical Conference ―Advances in
Technology and Science. Berlin, Germany. March 16-19, 2021, доповідь:” Модернізм у літературно-мистецьких
концепціях: загальноєвропейський та український досвід”), М. Бокотей (І Міжнародна конференція художників
склярів, м. Нінґбо, Китай, тема доповіді: “Сучасне українське гутне скло — витоки та перспективи”, 2017 р.; IІ
Міжнародна науково-практична конференція “Theoretical and Empirical Scientific Research: Concepts and Trends”,
тема доповіді: “International Blown Glass Symposium in Lviv as a Platform for Culturological Discussion”. Оксфорд,
Великобританія, травень 2021 р.). Учасниками програми у Еразмус + є викладачі Цимбала Л., Патик Р., Бесага М. та
інші. До прикладу, Бесага М. учасник Міжнародної мобільності викладачів ERASMUS+. Коледж Університет
прикладних наук в Каунасі. Литва 03- 07.04.2017 (1 ECTS); Учасник Міжнародної мобільності викладачів
ERASMUS+. Університет ім. Яна Кохановського в Кельцах. Польща 22- 28.10.2018 (1 ECTS);Учасник Міжнародної
мобільності викладачів ERASMUS+. Академія мистецтв ім. Яна Матейки в Кракові. Польща 21- 25.01.2019 (1 ECTS).

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.

ЗВО забезпечує дотримання академічної доброчесності. На сайті ЛНАМ, у розділі «Публічна інформація»
(https://lnam.edu.ua/uk/documents.html), оприлюдненні нормативні документи: «Положення про запобігання
порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій,
науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/Plagiat.pdf), «Положення про атестацію здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у ЛНАМ» (http://dx.ua/B7KyD). У розділі 2 Положення в алфавітному порядку
наведено список термінів включно з видами порушення авторського права (плагіат, піратство, контрафактна
продукція); у розділі 3 описано заходи щодо формування науково-творчої етики задля запобігання порушення
права інтелектуальної власності; у розділі 4 наведені механізми запобігання та виявлення фактів порушення
авторського права. У пункті 4.4. зазначено, що у разі підтвердження наявності плагіату застосовуються наступні
заходи: відхилення дисертаційного дослідження (в тому числі зняття із захисту незалежно від стадії розгляду),
монографії, наукового посібника, наукової статті від подальшого розгляду, зняття з подальшого обговорення
творчих (мистецьких, дизайнерських та ін.) розробок з відповідною фаховою кваліфікацією. Під час онлайн зустрічі
гарант ОП Левкович Н. зазначила, що в одного зі здобувачів було виявлено факт самоплагіату в статті, через що
роботу було відхилено з рекомендацією доопрацювати та опублікувати необхідну кількість оригінальних наукових
досліджень. НПП, в яких виявлено порушення академічної доброчесності, не допускаються до керівництва
магістрами та аспірантами, про що зазначено у пункті 13.5 «Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти у ЛНАМ»
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pd). У разі виявлення
МОН факту академічного плагіату в захищеній дисертації, відбувається позбавлення на два роки наукового
керівника права участі в підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів ради на два роки права участі в
атестації здобувачів. Під час інтерв'ювання, ЕГ пересвідчилась у тому, що адміністрація ЗВО веде роз’яснювальну
роботу про стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності, що підтверджують зустрічі з
адміністрацією, здобувачами та персоналом. Зокрема, ще на 1 році навчання здобувачі ознайомлюються та
підписують Етичне CREDO (http://dx.ua/DIOSO). Під час онлайн зустрічі з адміністративним персоналом було
виявлено, що у разі виявлення плагіату за допомогою відповідної програми, далі розгляд питання відбувається на
кафедрі із залученням наукового керівника. ЕГ рекомендує сформувати Комітет з етики та у разі виявлення плагіату
одразу звертатись до нього.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Стабільність набору здобувачів відповідно за роками з 2017 р. , а також суттєвий (28%) контингент іноземних
аспірантів. Активні практики залучення до міжнародної академічної спільноти викладачів і аспірантів через виступи
на конференціях, публікації, гранти тощо, їх організаційна і матеріальна підтримка з боку ЗВО.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Відсутні вибіркові ОК, релевантні для конкретного дослідження чи наукового напряму аспіранта. Рекомендовано
забезпечити право здобувачів на форму індивідуальної освітньої траєкторії відповідно науковим потребам та
інтересам. Тематика досліджень іноземних здобувачів (Чжоу Сяо, Ян Цзе, Хао Мен, Чжао Чженгуан, Чжу
Цзяньсюнь, Вен Сяогуан та інших) не у повній мірі відповідає науковим зацікавленням керівників. Рекомендовано
забезпечити релевантність досліджень частини іноземних аспірантів напрямам досліджень наукових керівників
шляхом призначення другого керівника (п. 24 Постанови КМУ № 266 від 23.03.2016 про Порядок підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах).

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Документовані свідчення й аналіз матеріалів інтерв’ювання всіх зацікавлених сторін демонструють врахування
особливостей Phd програми за більшостю індикаторів: належний науковий профіль аспірантів відповідно галузі
знань, релевантність змісту ОП вимогам законодавства, організаційне і матеріальне забезпечення наукових
досліджень аспірантів та їхніх керівників у дослідницьких проектах, активне їх долучення до міжнародної
академічної спільноти, усталена культура академічної доброчесності. Наявність недоліків (відсутність вибіркових
ОК, релевантних науковим інтересам аспірантів, неповна відповідність тем іноземних аспірантів напрямкові
досліджень наукових керівників), що усвідомлюються адміністрацією та персоналом,готовими до їх усунення у
короткі терміни, дозволяють з урахуванням контексту сильних сторін ОП за критерієм та виявленого під час
інтерв’ювання задоволення процедурою і результатами ОНП всіма зацікавленими сторонами оцінити Критерій 10
за рівнем 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 B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B
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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

Шевнюк Олена Леонідівна

Члени експертної групи

Дундяк Ірина Миколаївна

Новікова Ольга Валентинівна
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