
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

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

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

17.09.2021 р. Справа № 1161/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 02 "Культура і
мистецтво" у складі:

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна – головуючий,

Безбородько Олег Анатолійович,

Вакуленко Юрій Євгенович,

Горбань Юрій Іванович,

Жукова Олена Вікторівна,

Іваненко Тетяна Олександрівна,

Лисичка Олександр Миколайович,

Марченко Сергій Миколайович,

Охманюк Віталій Федорович,

Яковець Інна Олександрівна,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі ОП відповідають стратегії ЛНАМ у аспекті інноваційності форм творчо-наукової підготовки, досягнення
європейських освітніх стандартів і збереженні базових національних ціннісних пріоритетів.

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

Роботодавці підтвердили, 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

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм

Визначаючи цілі та програмні результати ОП, Академія врахувала тенденції розвитку спеціальності, ринку праці.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
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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.

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

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).

2.3 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”.

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

не застосовується

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні 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.

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

не застосовується

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

Рекомендовано врахувати вимоги професійного стандарту.

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

Фактичне навантаження здобувачів збігається із заявленими ЗВО у відомостях самооцінювання, питання обсягів і
змісту завдань самостійної роботи обговорюють на засіданнях кафедри.

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

Дуальна освіта на ОП не передбачена.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання на ОП урегульовано Правилами прийому до аспірантури і докторантури ЛНАМ.

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми
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Правила прийому на навчання та вимоги до вступників визначаються особливостями отримання кваліфікації та є
цілком логічними.

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

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.

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОП визначає форми, методи навчання та викладання освітнього процесу, які сприяють досягненню заявлених цілей
та ПРН відповідають «Положенняю про організацію освітнього процесу у ЛНАМ».

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

Політика курсу в силабусах містить особливості виконання умов академічної доброчесності.

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

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 .

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

не застосовується

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

У ЗВО інтернаціоналізацію діяльності регламентує «Стратегія інтернаціоналізації ЛНАМ» яка передбачає напрями
перспективного і поточного планування роботи з міжнародного співробітництва.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Більшість завдань та критеріїв оцінювання контрольних заходів ОК є зрозумілими, різноманітними та адекватно
відображають зазначені у ОНП ПРН.

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

не застосовується

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

Правила проведення контрольних заходів ЗВО регулюються Положенням «Про оцінювання результатів навчання
студентів Львівської національної академії мистецтв» №19 від 01.03.2017 р. і регламентує такі види контролю:
вхідний, поточний, модульний, підсумковий та вказує, що проведення екзаменів та заліків визначає і обумовлює
викладач у робочій програмі (силабусі) ОК.

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

ЗВО оприлюднило ряд документів, які визначають політику академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Кваліфікація науково-педагогічного складу (академічна та професійна) ОП доктора філософії 023 “Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” повністю відповідає навчальним дисциплінам, які вони
забезпечують.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний 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».

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

не застосовується

6.4 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.

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями
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З’ясовано, що підвищенню професійного рівня викладачів приділяється багато уваги, що відповідає Положенню “Про
забезпечення внутрішньої системи якості освіти у ЛНАМ”.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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).

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

Здобувачі ОНП мають вільний доступ відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП.

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

Освітнє середовище ЛНАМ є безпечним для життя і здоров’я учасників освітнього процесу та гарантується Статутом
ЛНАМ.

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

уУЛНАМ 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. докторантів ЛНАМ
(https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_stypend_zabezp.pdf).

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

не застосовується

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

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/).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

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.

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

У ЛНАМ з метою удосконалення ОП започатковано опитування та анкетування груп впливу. Позитивним фактом є те,
що представник студентського активу Ю. Новачинський є членом Вченої ради ЛНАМ.

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

Роботодавці, а також представники освітньо-наукових інституцій залучені до процесу періодичного перегляду ОП та
інших процедур забезпечення її якості шляхом розроблення внутрішніх положень.

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

Кар’єрний шлях здобувачів впродовж навчання відстежує гарант ОП спільно з керівниками дисертаційних
досліджень.

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

Рекомендації, отримані під час акредитації ОП «Менеджмент мистецтва», ОР «Бакалавр»,У ЛНАМ, було враховано в
аспекті вдосконалення процедур забезпечення якості освіти.

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

не застосовується

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

Учасники академічної спільноти беруть участь в обговоренні питань забезпечення якості освіти і процедури їх
реалізації на засіданнях кафедр та вчених радах.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентовані Статутом ЛНАМ.

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

На сайті ЛНАМ в розділі «Події академії» було відкрито анкетування з метою отримання зауважень та пропозицій
стейголдерів.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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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.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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).

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

Аналіз публікаційної активності, індивідуальних наукових планів аспірантів та інших документів, наданими ЗВО,
показує інтенсивну роботу здобувачів за темами дисертацій.

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

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”.

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

не застосовується

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

Участь наукових керівників ОП в дослідницьких проектах є різноманітною та інтенсивною.

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

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).

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
У цілях і результатах ОП враховано тенденції розвитку спеціальності, регіональний контекст.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Обсяг, зміст і структура ОП відповідає вимогам законодавства і предметній сфері спеціальності.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Конкретність, зрозумілість і загальнодоступність правил прийому на ОП враховують особливості отримання
кваліфікації та не містять дискримінаційних положень.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
ОП має відповідні рівню “доктор філософії” практики навчання і викладання дисциплін, які здійснюються відомими
вітчизняними вченими-мистецтвознавцями.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
У ЗВО впроваджена й оприлюднена чітка та зрозуміла політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
ОП має зразковий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, що підтверджується їх творчою та
науковою активністю.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ЗВО має устатковану матеріально-технічну базу, якою задоволені здобувачі та НПП. Здобувачі мають вільний доступ
до інфраструктури ЗВО та бібліотечного фонду.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
ОП розвивається і переглядається з урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін. Аспірант Ю. Новачинський є
членом Вченої ради ЛНАМ.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Документи, розміщені на сайті ЛНАМ, визначають чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права й
обов'язки всіх учасників освітнього процесу.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Зафіксована активна практика залучення до міжнародної академічної спільноти викладачів і аспірантів через виступи
на конференціях, публікації, гранти тощо.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.
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Головуючий на засіданні ГЕР

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
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