
 
 

 

САМООЦІНЮВАННЯ  
освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти 

 

 

Заклад освіти ДНЗ «Львівське вище професійне художнє 

училище» м. Львова 

Освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

 

 

Самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Державної служби 

якості освіти України для акредитації зазначеної вище освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти.  

Заклад освіти відповідальний за підготовку і зміст самооцінювання освітньо-

професійної програми, яку подає на акредитацію.  

 

 

Використані скорочення: 

ЗС – заклад освіти 

ВСП – відокремлений структурний підрозділ  

ОПП – освітньо-професійна програма 

ID – ідентифікатор  

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти   

ЄКТС – Європейська  кредитна трансферно-накопичувальна система 
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І. Інформація про заклад освіти / відокремлений структурний підрозділ закладу освіти 

Реєстраційний номер закладу освіти у ЄДЕБО 02545548 

Найменування закладу освіти Державний навчальний заклад 

«Львівське вище професійне 

художнє училище» 

Ідентифікаційний код закладу освіти 1714 

Керівник закладу освіти Обнявка Надія Михайлівна 

Реєстраційний номер ВСП у ЄДЕБО - 

Найменування ВСП  - 

Ідентифікаційний код ВСП  - 

Керівник ВСП  - 

 

ІІ. Загальна інформація про освітньо-професійну програму, що акредитується 

ID ОПП у ЄДЕБО 48291 

Назва ОПП ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, 

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, 

РЕСТАВРАЦІЯ 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціалізація (за наявності) - 

Місце провадження освітньої діяльності за ОПП Україна, Львівська обл., м. Львів, 

вул. Широка ,79 

Керівник підрозділу, відповідального за ОПП 

(ПІБ, посада) 

Турчиняк Наталія Володимирівна, 

заступник директора з НВР  

Електронна адреса керівника підрозділу, 

відповідального за ОПП 

lphl@ukr.net 

Контактні телефони керівника підрозділу, 

відповідального за ОПП 

+380964523596 
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ІІІ. Інформація щодо форми й термінів навчання на освітньо-професійній програмі: 

Форма здобуття освіти Термін навчання 

Денна 1р. 10 м. 

 

IV. Інформація щодо контингенту здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-

професійною програмою (зокрема й на випуску): 

 

Контингент за даними ЄДЕБО станом на 

01.10.2022 

І курс ІІ курс ІІІ ІV 

13 - - - 

 

V. Загальна характеристика освітньо-професійної програми 

 

У цьому розділі подається загальна інформація щодо розробки та впровадження 

ОПП. 

Обсяг інформації не має перевищувати 900 знаків. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є нормативним документом ДНЗ «Львівське 

вище професійне художнє училище»,  у якому визначається зміст навчання, обсяги й рівень 

освіти та професійної підготовки фахового молодшого бакалавра. 

Необхідність розроблення та впровадження ОПП викликана потребою підготовки 

кваліфікованих спеціалістів у різних сферах образотворчого та декоративного мистецтва, 

реставрації творів мистецтва, що направлені на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок 

в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів мистецтва, засвоєння 

прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-

функціональних та технологічних параметрів, застосування певних теорій, положень і 

методів мистецької та мистецько-педагогічної діяльності  .  

ОПП була розроблена у 2022 р. та введена в дію з 01 вересня 2022 р. ОПП визначає 

вимоги до осіб, які можуть навчатися за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач освіти закладу ПТНЗ 

третього атестаційного рівня.  

Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  

інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних 

компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та 

вирішення типових завдань, що передбачає здійснення виробничої діяльності. 

Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного 

вивчення теорії та практики. 

ОПП розроблена на основі складових галузевого стандарту вищої освіти, 

затвердженому наказом МОН від 23.06.21 р. № 459.



 
 

VI. Інформація щодо відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою Критеріям оцінювання якості 

 

Критерій 1. Структура та зміст освітньо-професійної програми 

 

 

К1.1. Освітньо-професійна програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу освіти та визначаються з урахуванням 

позицій та потреб заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи відповідає мета освітньо-

професійної програми місії та стратегії 

закладу фахової передвищої освіти? 

Мета освітньо-професійної програми відповідає місії 

та стратегії закладу освіти. Стратегія діяльності ДНЗ 

«Львівське вище професійне художнє училище» 

полягає в підготовці фахівців, затребуваних на ринку 

праці, здатних до виконання професійних завдань 

інноваційного характеру, конкурентоспроможних 

для успішного виконання професійних обов’язків 

- Статут  училища 

- Положення про організацію 

освітнього процесу 

- Стратегія розвитку 
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

- ОПП 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

2 

Чи відповідає освітньо-професійна 

програма потребам і запитам 

здобувачів фахової передвищої освіти? 

ОПП враховує потреби та запити здобувачів фахової 

передвищої освіти. Програма містить незалежну 

складову міждисциплінарного навчання, що 

забезпечують фахівці мистецького напрямку. 

Програма виконується в активному дослідницькому 

та практичному середовищі, реалізується впродовж 

усього терміну навчання та забезпечує загальні 

компетенції, знання за обраною спеціальністю, 

дисципліни вільного вибору здобувача освіти. 

- Результати опитування здобувачів 

освіти  

https://drive.google.com/drive/folders/1MIx

6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7 

- ОПП  

- Робочий навчальний план 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

- Статут учнівського самоврядування  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
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Реалізується право особистості навчатися протягом 

життя. 

https://lvphu.org.ua/uchnivske-

samovriaduvannia/ 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра на 2022 рік  

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

3 

Чи відображено в освітньо-професійній 

програмі вимоги щодо розвитку 

суспільства і ринку праці? 

ОПП складено та погоджено з роботодавцями з 

урахуванням їх вимог та побажань щодо рівня та 

напряму підготовки фахових молодших бакалаврів. 

При складанні було  враховано інформацію 

Державної та регіональної служби зайнятості щодо 

потреб ринку праці. 

 - Пропозиції обсягів регіонального 

замовлення на підготовку робітничих 

кадрів і фахових молодших бакалаврів у 

2022 році для ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Qdm

Amgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

4 

Чи відповідає професійна кваліфікація 

здобувачів фахової передвищої освіти 

потребам цільових груп та/або ринку 

праці? 

Ринок праці потребує спеціалістів для організаційно-

естетичної та креативної виробничої діяльності 

закладів мистецького напрямку. Культура та 

мистецтво – одна з чинників розвитку і складова 

індустрії естетики та гостинності, яка відіграє 

провідну роль у презентації рекреаційного продукту 

Львівської області на ринку України. Відповідно до 

ОПП ведеться підготовка спеціалістів, які 

відповідатимуть цим вимогам.  

- ОПП 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

5 

Чи відповідають передбачені в 

освітньо-професійній програмі 

компетентності Національній рамці 

кваліфікацій?  

ОПП передбачає підготовку здобувачів освіти та 

набуття ними повного спектру компетентностей до 

кваліфікаційного рівня фахової передвищої освіти - 

фаховий молодший бакалавр, що відповідає 5 рівню 

Національної рамки кваліфікацій.  

- ОПП;  

- Національна рамка кваліфікацій  

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

6 

Чи були залучені до розробки освітньо-

професійної програми роботодавці 

та/або професійні асоціації? 

Під час розробки ОПП були враховані рекомендації. 

Відбулися консультації щодо впровадження ОПП 

безпосередньо на виробництві. 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

7 

Чи описано в освітньо-професійній 

програмі перспективні напрями 

розвитку з урахуванням змін ринку 

освітніх послуг, потреб здобувачів 

фахової передвищої освіти, ринку 

праці? 

В освітньо-професійній програмі описано 

перспективні напрями розвитку з урахуванням змін 

ринку освітніх послуг, потреб здобувачів фахової 

передвищої освіти, ринку праці. ОПП характерна 

варіативність та гнучкість в реалізації, сучасність 

змісту, мобільність у процесі змін на ринку освітніх 

послуг. 

- ОПП 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

8 

Чи відображено в освітньо-професійній 

програмі особливості її реалізації (за 

наявності)? 

В освітньо-професійній програмі відображено 

особливості її реалізації, а саме: основним фокусом 

програми є підготовка фахівця, здатного бути 

конкурентоспроможним та затребуваним в умовах 

постійної зміни кон’юнктури ринку праці. 

 

 

К.1.2. Зміст освітньо-професійної програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності), у разі здійснення підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою структура, зміст  освітньо-професійної програми та навчальний план узгоджені із 

завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи враховано під час визначення обсягу 

освітньо-професійної програми (у 

Під час визначення обсягу освітньо-професійної 

програми (у кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи) попередню 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи) 

попередню освіту здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

освіту здобувачів фахової передвищої освіти 

враховано.  

фахового молодшого бакалавра на 

2022 рік 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

2 

Чи структуровано зміст освітньо-

професійної програми? 

Зміст освітньо-професійної програми структуровано. - ОПП, розділ 2-2.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

3 

Чи містить освітньо-професійна 

програма інтегральні, загальні, фахові 

компетентності? Чи відповідають ці 

компетентності стандартам 

спеціальності (за наявності)? 

Інтегральні, загальні, фахові компетентності містить 

освітньо-професійна програма. Вони відповідають 

галузевим стандартам відповідного напряму 

підготовки. 

- ОПП 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

4 

Чи відповідає зміст освітньо-

професійної програми спеціальності 

(спеціальностям, якщо освітньо-

професійна програма є 

міждисциплінарною)? 

Зміст освітньо-професійної програми відповідає 

спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

- ОПП, розділ 1 – 5 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

5 

Чи передбачено в освітньо-професійній 

програмі елементарні форми 

дослідницької та інноваційної 

діяльності? 

Освітньо-професійної програми включає різні види 

лабораторних, семінарських та практичних робіт, що 

передбачають реалізацію дослідницької діяльності 

здобувачів освіти. 

- Робочий навчальний план; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- ОПП 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

-  Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo8

7dtyvhfu6 

6 

Чи передбачено в структурі освітньо-

професійної програми отримання 

здобувачами фахової передвищої 

освіти набору знань шляхом вибіркових 

курсів? 

У структурі ОПП передбачено отримання 

здобувачами фахової передвищої освіти набору знань 

шляхом вибіркових курсів. Навчальний план містить 

розділ «Вибіркові навчальні дисципліни освітньо-

професійної програми», до якого входять предмети за 

вибором закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти та за вибором здобувачів освіти. 

- ОПП, таблиця 2.1; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dt

yvhfu6 

7 

Чи передбачено в освітньо-професійній 

програмі наявність декількох 

неформальних спеціалізацій (чим 

обґрунтовано)? 

В ОПП не передбачено наявність декількох 

неформальних спеціалізацій 
- 

8 

Чи спрямовано структуру освітньо-

професійної програми та навчального 

плану на здобуття освіти за дуальною 

формою? 

Структуру ОПП та навчального плану на здобуття 

освіти за дуальною формою не спрямовано, навчання 

за дуальною формою не здійснюється. - 

9 

Чи розроблено систему оцінювання 

результатів навчання за дуальною 

формою?  

 Систему оцінювання результатів навчання за 

дуальною формою не розроблено, навчання за 

дуальною формою не здійснюється. 
- 

10 

Чи розроблено процедури і заходи 

щодо залучення роботодавців до 

навчального процесу відповідно до 

змісту освітньо-професійної програми і 

відповідного стандарту? 

Представник роботодавців очолює державну 

кваліфікаційну комісію. Наказ про створення 

державних кваліфікаційних комісій оновлюється 

щорічно. Процедури і заходи щодо залучення 

роботодавців до навчального процесу відповідно до 

- Склад державних кваліфікаційних 

комісій на 2021-2022 н.р. 

https://drive.google.com/drive/folders/1J95p

GhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
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змісту освітньо-професійної програми і відповідного 

стандарту розроблені. Роботодавці систематично 

залучаються до участі в освітньому процесі, до 

проведення іспитів та державних кваліфікаційних 

атестацій.  

- Протоколи засідань циклових комісій; 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P

0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj 

- Договори, складені з роботодавцями 

https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-

IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6  

 

К1.3. Обсяг  освітньо-професійної програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи) відповідає вимогам законодавства та відповідного стандарту фахової передвищої освіти (за наявності). 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи вказано обсяг освітньо-професійної 

програми в кредитах ЄКТС? 

Обсяг освітньо-професійної програми вказано в 

кредитах ЄКТС і становить 120 кредитів ЄКТС 

(відповідно до законодавства).  

- Закон України «Про фахову 

передвищу освіту», ст 7, п 5-7  

- ОПП; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6      

2 

Чи вказано обсяг освітніх компонентів 

(у кредитах ЄКТС), спрямованих на 

формування компетентностей, 

визначених стандартом фахової 

Обсяг освітніх компонентів, спрямованих на 

формування компетентностей, визначених 

стандартом фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю включений при вивченні 

навчальних дисциплін, загальна кількість яких 

- ОПП, розділ 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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передвищої освіти за відповідною 

спеціальністю? 

передбачена ОПП та навчальним планом у кредитах 

ЄКТС. 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

3 

Чи вказано обсяг (у кредитах ЄКТС), 

що відводиться на дисципліни за 

вибором здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Обсяг, що відводиться на дисципліни за вибором 

здобувачів фахової передвищої освіти вказано (у 

кредитах ЄКТС) 

- ОПП, розділ 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

4 

Чи відповідають вказані обсяги 

нормативним документам Міністерства 

освіти і науки України та 

законодавству? 

Вказані обсяги відповідають нормативним 

документам Міністерства освіти і науки України та 

законодавству. 

- Закон України «Про фахову 

передвищу освіту», ст 7, п 5-7  

 

- Галузевий стандарт вищої освіти за 

спеціальністю наказ МОН від від 23.06. 

2021 р  № 459. 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

К1.4. Зміст  освітньо-професійної програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до  освітньо-професійної програми, становлять 

логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи виокремлено в освітньо-професійній 

програмі програмні результати 

навчання, що визначені професійними 

В ОПП виокремлено програмні результати навчання, 

що визначені професійними стандартами та закладом 

освіти 

- ОПП, розділ 1.7, підрозділ 

«Програмні результати навчання» 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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стандартами та закладом фахової 

передвищої освіти? 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

2 

Чи описано в освітньо-професійній 

програмі методи навчання, що 

передбачають самостійну дослідницьку 

діяльність здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Ключовими та домінуючими методами та способами 

навчання є активні методи: проблемні, інтерактивні, 

проєктні, інформаційно-комп’ютерні, 

саморозвиваючі, що передбачають самостійну 

дослідницьку діяльність здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

- ОПП, розділ 1.5. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочий навчальний план;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочі навчальні програми з дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

  
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87d

tyvhfu6 

3 

Чи структуровано освітньо-професійну 

програму в контексті загального часу 

навчання? 

ОПП структуровано в контексті загального часу 

навчання 

- ОПП, розділ 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

4 

Чи має освітньо-професійна програма 

систему поділу освітніх компонентів на 

змістовні блоки (обов’язкові, вибіркові 

блоки)? 

ОПП має систему поділу освітніх компонентів на 

змістовні блоки (обов’язкові, вибіркові компоненти). 

- ОПП, розділ 2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo


9 
 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

5 

Чи дає змогу приведена структурно-

логічна схема досягти загальних та 

фахових компетентностей? 

Приведена структурно-логічна схема дає можливість 

досягти загальних та фахових компетентностей. 

- ОПП, розділ 2- 2.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

6 

Чи дають змогу обов’язкові 

компоненти у сукупності досягти 

програмних результатів навчання 

(наявність матриці відповідності 

програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми)? 

Обов’язкові компоненти в сукупності дозволяють 

досягти програмних результатів навчання. У 

наявності матриці відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми. 

- ОПП, розділ 2,- 2.2; 

- Матриці 4,5 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

7 

Чи сформовано навчальний план 

відповідно до опису освітньо-

професійної програми та структурно-

логічної схеми? 

Під час розробки навчальних планів 

використовувалися напрацювання та рекомендації 

Державної наукової установи “Інститут модернізації 

змісту освіти” та структурно-логічної схеми ОПП 

Навчальний план сформовано відповідно до опису 

освітньо-професійної програми та структурно-

логічної схеми.  

- ОПП; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

Лист Державної наукової установи 

“Інститут модернізації змісту освіти” від 

02.07.2020 № 22.1/10-1358 методичні 

рекомендації щодо розроблення 

навчальних планів та індивідуальних 

планів здобувачів фахової передвищої 

освіти для використання як 

рекомендовані. 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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https://drive.google.com/drive/folders/1Qdm

Amgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К1.5. Структура  освітньо-професійної програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через 

індивідуальний вибір здобувачами фахової передвищої освіти освітніх компонентів в обсязі, передбаченому законодавством. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи наявні в закладі фахової передвищої 

освіти процедури, які дають змогу 

сформувати індивідуальні освітні 

траєкторії? 

Індивідуальна освітня траєкторія у ДНЗ «Львівське 

ВПХУ» реалізується через індивідуальний 

навчальний план здобувача освіти ( за потреби) 

- Закон України  «Про освіту» від 

05.09.2017 №2145-VІІІ 

- Закон України «Про фахову 

передвищу освіти» ст. 47, п 1  

- Положення про організацію освітнього 

процесу у ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи розроблено механізми 

функціонування індивідуальних 

освітніх траєкторій? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ»  будуть розроблені 

механізми функціонування індивідуальних освітніх 

траєкторій, які реалізуватимуться через 

індивідуальний навчальний план. 

- Положення про організацію 

освітнього процесу;  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

- Положення про навчання здобувачів 

освіти за індивідуальним навчальним 

планом(в процесі розробки) 

https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6  

3 

Чи є можливість вибору освітніх 

компонентів здобувачами фахової 

передвищої освіти? 

Здобувачі фахової передвищої освіти мають 

можливість вибору освітніх компонентів. 

- ОПП, розділ 2-2.2;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 
 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи є документи, що регламентують 

механізм індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача фахової 

передвищої освіти? 

У закладі освіти будуть розроблені документи, що 

регламентують  механізм індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача фахової передвищої освіти 

- Положення про організацію освітнього 

процесу у ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 
 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

5 

Чи розроблено процедуру 

інформування здобувачів фахової 

передвищої освіти про освітні 

компоненти, що пропонуються їм на 

вибір? 

Для здобувачів фахової передвищої освіти 

розроблено процедуру інформування про освітні 

компоненти, що пропонуються їм на вибір, а саме: 

куратор групи та заступник директора з навчально-

виробничої роботи в індивідуальному порядку 

повідомляють про перелік дисциплін, які можуть 

обиратися. Також на вебсайті закладу освіти 

викладено перелік вибіркових навчальних 

дисциплін. 

- Положення про організацію освітнього 

процесу; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

- Протоколи засідання циклових 

комісій;  

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P

0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1G2G

N_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ 

-  Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К1.6. Навчальні плани,  розроблені на підставі відповідної освітньо-професійної програми,  визначають перелік та обсяг освітніх компонентів у 

кредитах ЄКТС, їхню логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, 

форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи відповідає навчальний план 

освітньо-професійній програмі? 

Навчальний план відповідає ОПП - ОПП;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

2 

Чи затверджений навчальний план 

освітньо-професійної програми? 

Навчальний план ОПП розглянутий та схвалений на 

засіданні педагогічної ради та  затверджений 

директором закладу освіти 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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3 

Чи наявна інформація в навчальному 

плані щодо галузі знань, спеціальності, 

назви освітньо-професійної програми, 

кваліфікації, форми навчання, 

передумов вступу? 

У навчальному плані наявна інформація щодо галузі 

знань, спеціальності, назви ОПП, кваліфікації, форми 

навчання, передумов вступу. 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи визначено в навчальному плані 

перелік та обсяг освітніх компонентів у 

кредитах ЄКТС? 

У навчальному плані визначено перелік та обсяг 

освітніх компонентів у кредитах ЄКТС. 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

5 

Чи відповідає логічна послідовність 

освітніх компонентів у навчальному 

плані освітньо-професійній програмі? 

Логічна послідовність освітніх компонентів у 

навчальному плані відповідає ОПП. 

- ОПП, таблиця 2.2; 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

6 

Чи відповідають форми організації 

освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять у навчальному плані 

освітньо-професійній програмі? 

Форми організації освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять у навчальному плані відповідають 

ОПП. 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

7 
Чи наявний графік освітнього процесу в 

навчальному плані? 

У навчальному плані наявний графік освітнього 

процесу. 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

8 

Чи зазначено в графіку освітнього 

процесу посеместрове навантаження 

здобувача фахової передвищої освіти 

на весь цикл навчання? 

У графіку освітнього процесу зазначено 

посеместрове навантаження здобувача фахової 

передвищої освіти на весь цикл навчання. 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 
 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

9 

Чи відповідають форми, кількість 

поточного і підсумкового контролю 

програмних результатів навчання 

освітньо-професійній програмі? 

Форми, кількість поточного і підсумкового контролю 

програмних результатів навчання відповідають ОПП 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 
 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К1.7 Освітньо-професійна програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, яка дає 

можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи передбачено в освітньо-професійній 

програмі та навчальному плані 

В освітньо-професійній програмі та навчальному 

плані передбачено практичну підготовку здобувачів 

фахової передвищої освіти. 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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практичну підготовку здобувачів 

фахової передвищої освіти? 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи затверджено шляхи реалізації 

практичної підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, яку 

передбачає освітньо-професійна 

програма? 

Шляхи реалізації практичної підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, яку передбачає освітньо-

професійна програма затверджено 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи дає змогу практична підготовка, яка 

передбачена освітньо-професійною 

програмою, досягти здобувачам 

фахової передвищої освіти 

інтегральних, спеціальних 

компетентностей? 

Практична підготовка, яка передбачена освітньо-

професійною програмою дозволяє досягти 

здобувачам фахової передвищої освіти інтегральних, 

спеціальних компетентностей 

- ОПП;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи передбачає освітньо-професійна 

програма різні види практичної 

підготовки (практичні заняття, 

лабораторні роботи, навчальні 

екскурсії, підготовка проєктів тощо)? 

Освітньо-професійна програма передбачає різні види 

практичної підготовки (практичні заняття, 

лабораторні роботи, навчальні екскурсії, пленери, 

підготовка проєктів тощо) 

- ОПП, розділ 2-2.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

5 

Чи відбувається співпраця з 

роботодавцями у формулюванні цілей і 

завдань практичної підготовки, 

визначенні її змісту? 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» співпрацює з роботодавцями 

у формулюванні цілей і завдань практичної 

підготовки, визначенні її змісту і як підсумок цього є 

укладання договорів про проходження здобувачами 

освіти практики на підприємствах роботодавців-

партнерів. 

- ОПП; 

- Робочий навчальний план; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Робочі навчальні програми практик 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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https://drive.google.com/drive/folders/1Sn6

O1uE_iMxrOg8txb7qQjgcn5Z1uZhg 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va

-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1t8fT

Rxrx-bwkMVXn9vNr-Elp2fl7n47X 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tOfK

1aoNvDht-hg31ZI1c98Cot3EqsXC 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

6 

Чи враховані в практичній підготовці 

інноваційні технології відповідної 

сфери професійної діяльності? 

У практичній підготовці враховані інноваційні 

технології відповідної сфери професійної діяльності.  

- Робочі навчальні програми практик 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sn6

O1uE_iMxrOg8txb7qQjgcn5Z1uZhg 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va

-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1t8fT

Rxrx-bwkMVXn9vNr-Elp2fl7n47X 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tOfK

1aoNvDht-hg31ZI1c98Cot3EqsXC 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sn6O1uE_iMxrOg8txb7qQjgcn5Z1uZhg
https://drive.google.com/drive/folders/1Sn6O1uE_iMxrOg8txb7qQjgcn5Z1uZhg
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://drive.google.com/drive/folders/1t8fTRxrx-bwkMVXn9vNr-Elp2fl7n47X
https://drive.google.com/drive/folders/1t8fTRxrx-bwkMVXn9vNr-Elp2fl7n47X
https://drive.google.com/drive/folders/1tOfK1aoNvDht-hg31ZI1c98Cot3EqsXC
https://drive.google.com/drive/folders/1tOfK1aoNvDht-hg31ZI1c98Cot3EqsXC
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1Sn6O1uE_iMxrOg8txb7qQjgcn5Z1uZhg
https://drive.google.com/drive/folders/1Sn6O1uE_iMxrOg8txb7qQjgcn5Z1uZhg
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://drive.google.com/drive/folders/1t8fTRxrx-bwkMVXn9vNr-Elp2fl7n47X
https://drive.google.com/drive/folders/1t8fTRxrx-bwkMVXn9vNr-Elp2fl7n47X
https://drive.google.com/drive/folders/1tOfK1aoNvDht-hg31ZI1c98Cot3EqsXC
https://drive.google.com/drive/folders/1tOfK1aoNvDht-hg31ZI1c98Cot3EqsXC
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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7 

Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти та роботодавці як 

повноправні партнери до процедур і 

заходів забезпечення якості освіти? 

  Здобувачі фахової передвищої освіти та роботодавці 

залучаються до процедур і заходів забезпечення 

якості освіти як повноправні партнери . 

- Склад державних кваліфікаційних 

комісій на 2021-2022 н.р. 

https://drive.google.com/drive/folders/1J95p

GhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К1.8. Освітньо-професійна програма передбачає набуття здобувачами фахової передвищої освіти загальних компетентностей, що відповідають 

заявленим цілям та законодавству. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти до роботи 

студентського самоврядування закладу 

фахової передвищої освіти? Здобувачі фахової передвищої освіти залучаються до 

роботи учнівського самоврядування закладу освіти. 

- Статут учнівського  самоврядування у 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/uchnivske-

samovriaduvannia/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи сприяють освітні компоненти, 

передбачені в освітньо-професійній 

програмі, набуттю загальних 

компетентностей здобувачами фахової 

передвищої освіти? 

Освітні компоненти, передбачені в освітньо-

професійній програмі, сприяють набуттю загальних 

компетентностей здобувачами фахової передвищої 

освіти. 

- ОПП; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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3 

Чи сформовано в освітньо-професійній 

програмі форми та методи навчання, які 

сприяють набуттю загальних 

компетентностей? 

В освітньо-професійній програмі сформовано форми 

та методи навчання, які сприяють набуттю загальних 

компетентностей. 

- ОПП; 

- Робочий навчальний план; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

4 

Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти заходи, що сприяють 

розвитку здобувачами фахової 

передвищої освіти загальних 

компетентностей? 

Закладом освіти розроблено заходи, що сприяють 

розвитку здобувачами фахової передвищої освіти 

загальних компетентностей. 

- ОПП; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

- Положення про організацію освітнього 

процесу у ДНЗ «Львівське ВПХУ»; 

- Стратегія розвитку 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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Критерій 2. Організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в 

інших закладах освіти 

 

К2.1. Правила прийому до закладу  освіти  відповідають Умовам прийому на навчання до закладів освіти, затверджених центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, враховують особливості освітньо-професійної програми,  що акредитується,  не містять дискримінаційних 

положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу освіти.  

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи оприлюднено на вебсайті закладу 

фахової передвищої освіти правила 

прийому? 

На вебсайті ДНЗ «Львівське ВПХУ» оприлюднено 

правила прийому для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра. 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на 

2022 рік  

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

 

2 

Чи передбачено в правилах прийому 

критерії відбору на освітньо-

професійну програму? У правилах прийому передбачено критерії відбору 

на освітньо-професійну програму. 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на 

2022 рік 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

 

3 

Чи передбачено в правилах прийому 

вимоги до абітурієнтів? 

У правилах прийому передбачено вимоги до 

абітурієнтів. 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на 

2022 рік 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
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4 

Чи є правила прийому чіткими, 

зрозумілими та доступними для 

потенційних вступників? Правила прийому є чіткими, зрозумілими та 

доступними для потенційних вступників. 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на 

2022 рік 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

 

5 

Чи всі положення правил прийому є 

недискримінаційними та визначаються 

особливостями отримання 

кваліфікацій? 

Усі положення правил прийому є не 

дискримінаційними та визначаються особливостями 

отримання кваліфікації. Для вступу необхідна 

наявність  повної загальної середньої  освіти та 

диплома кваліфікованого робітника за відповідним 

напрямом підготовки. 

- Правила прийому  для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на 

2022 рік 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

 

 

К2.2. Заклад освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію про освітньо-професійну програму  в 

обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи своєчасно заклад фахової 

передвищої освіти оприлюднює на 

своєму офіційному вебсайті точну й 

достовірну інформацію про освітньо-

професійну програму? 

Заклад освіти своєчасно оприлюднює на своєму 

офіційному вебсайті точну й достовірну інформацію 

про освітньо-професійну програму. 

- Вебсайт закладу освіти  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

2 

Чи є на сайті закладу фахової 

передвищої освіти інформація щодо 

опису освітньо-професійної програми, 

навчально-методичний комплекс 

На сайті  ДНЗ «Львівське ВПХУ» систематично 

оновлюється інформація щодо опису освітньо-

професійної програми, розміщено навчально-

методичний комплекс документів. 

- Вебсайт закладу освіти  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/


21 
 

документів, силабуси всіх основних 

компонентів цієї програми? 

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvor

che-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-

restavratsiia/ 

 

3 

Чи оприлюднено цілі та зміст 

підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

На сайті ДНЗ «Львівське ВПХУ» оприлюднено цілі 

та зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти 

- Вебсайт закладу освіти  

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvor

che-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-

restavratsiia/ 

 

 

К2.3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, у тому числі під час академічної 

мобільності.  

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи передбачено та оприлюднено на 

вебсайті закладу фахової передвищої 

освіти чіткі і прозорі правила для 

забезпечення академічної мобільності? 

 На вебсайті закладу освіти оприлюднено чіткі і 

прозорі правила для забезпечення академічної 

мобільності 

- Положення про академічну 

мобільність у ДНЗ «Львівське ВПХУ» 
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

2 

Чи передбачено в освітньо-професійній 

програмі можливість академічної 

мобільності для здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

В освітньо-професійній програмі передбачено  

можливість академічної мобільності для здобувачів 

фахової передвищої освіти, яка описана в Положенні 

про академічну мобільність в ДНЗ «Львівське 

ВПХУ» 

- ОПП 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

- 

Чи відбувається процедура 

обговорення й схвалення правил 

прийому між адміністрацією закладу 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» відбувається процедура 

обговорення й схвалення правил прийому між 

адміністрацією закладу фахової передвищої освіти та 

представниками здобувачів освіти.  

- Протокол засідання учнівської ради 

про схвалення правил прийому у ДНЗ 

«Львівське ВПХУ» для здобуття 

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-restavratsiia/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-restavratsiia/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-restavratsiia/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-restavratsiia/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-restavratsiia/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetstvo-restavratsiia/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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фахової передвищої освіти та 

представниками студентства? 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

https://drive.google.com/drive/folders/1OOZ

9WznDMymbAFpgmtdqP_FSxYSX0aSj 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи розроблено процедуру визнання 

результатів навчання, отриманих в 

інших закладах освіти, зокрема під час 

академічної мобільності 

Процедура визнання результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час 

академічної мобільності, розроблена в Положенні 

про академічну мобільність у ДНЗ «Львівське 

ВПХУ» 

- Положення про академічну 

мобільність у ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/ 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К2.4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників 

освітнього процесу. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено процедуру визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті? 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» не має повноважень 

визнавати результати навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 
- 

2 

Чи гарантує ця процедура надійність 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» не має повноважень 

визнавати результати навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 
- 

3 

Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти критерії  для 

визнання результатів навчання, 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» критерії  для визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній 

(інформальній) освіті не розроблені. 
- 

https://drive.google.com/drive/folders/1OOZ9WznDMymbAFpgmtdqP_FSxYSX0aSj
https://drive.google.com/drive/folders/1OOZ9WznDMymbAFpgmtdqP_FSxYSX0aSj
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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отриманих у неформальній 

(інформальній) освіті? 

 

Критерій 3. Організація освітнього процесу 
К3.1. Положення про організацію освітнього процесу наявне та його  вимоги дотримуються. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти правила і процедури, 

що регулюють права та обов’язки всіх 

учасників освітнього процесу під час 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено правила і 

процедури, що регулюють права та обов’язки всіх 

учасників освітнього процесу під час реалізації 

освітньо-професійної програми 

- Статут Училища; 

- Положення про організацію освітнього 

процесу; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-

dokumenty/ 

-  ОПП 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4

bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи було залучено здобувачів фахової 

передвищої освіти до обговорення 

положення про організацію освітнього 

процесу? 

Здобувачів фахової передвищої освіти було залучено 

до обговорення Положення про організацію 

освітнього процесу 

- Протокол засідання учнівської ради 

про схвалення Положення про 

організацію освітнього процесу; 

https://drive.google.com/drive/folders/1OO

Z9WznDMymbAFpgmtdqP_FSxYSX0aSj 

 

- Положення про організацію освітнього 

процесу у ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-

dokumenty/ 

 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1OOZ9WznDMymbAFpgmtdqP_FSxYSX0aSj
https://drive.google.com/drive/folders/1OOZ9WznDMymbAFpgmtdqP_FSxYSX0aSj
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи передбачено залучення 

роботодавців до освітнього процесу? 

 Залучення роботодавців до освітнього процесу 

передбачено,  про що свідчить підпис представників 

роботодавців 

- Положення про організацію 

освітнього процесу; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-

dokumenty/ 

- Договори про співпрацю 

https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-

IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

К3.2. Навчальна документація (навчальний план, графік освітнього процесу, програми навчальних дисциплін, індивідуальні плани здобувачів освіти 

та ін.) розроблена та ведеться у відповідності з вимогами. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи сформовано закладом фахової 

передвищої освіти навчальний план 

відповідно до опису освітньо-

професійної програми та структурно-

логічної схеми? 

Закладом фахової передвищої освіти сформовано 

навчальний план відповідно до опису освітньо-

професійної програми та структурно-логічної схеми. 

- ОПП;  

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи розроблено та оприлюднено графік 

освітнього процесу відповідно до 

навчального плану? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено та 

оприлюднено на вебсайті графік освітнього процесу 

відповідно до навчального плану. 

- Робочий навчальний план; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4

bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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- Розклад занять 
https://lvphu.org.ua/rozklad/ 
 

 

3 

Чи забезпечений навчальний план 

програмами навчальних дисциплін або 

силабусами та індивідуальними 

планами здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Навчальний план забезпечений програмами 

навчальних дисциплін 

- Робочі навчальні програми 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи дає змогу структура навчального 

плану здобувачам фахової передвищої 

освіти брати учать в академічній 

мобільності? 

 Структура навчального плану дає можливість 

здобувачам фахової передвищої освіти брати участь 

в академічній мобільності, оскільки він розроблений 

відповідно до рекомендацій листа Державної 

наукової установи “Інститут модернізації змісту 

освіти” від 02.07.2020 № 22.1/10-1358 методичні 

рекомендації щодо розроблення навчальних планів 

та індивідуальних планів здобувачів фахової 

передвищої освіти для використання як 

рекомендовані. 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4

bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

Лист Державної наукової установи 

“Інститут модернізації змісту освіти” від 

02.07.2020 № 22.1/10-1358 методичні 

рекомендації щодо розроблення 

навчальних планів та індивідуальних 

планів здобувачів фахової передвищої 

освіти для використання як 

рекомендовані.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Qdm

Amgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R  

 

https://lvphu.org.ua/rozklad/
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
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К3.3. Здобувачам освіти надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв 

оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи існують інструменти для прийняття 

рішень на основі результатів 

зворотного зв’язку зі здобувачами 

фахової передвищої освіти щодо їх 

задоволеності формами і методами 

навчання? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» існують інструменти для 

прийняття рішень на основі результатів зворотного 

зв’язку зі здобувачами фахової передвищої освіти 

щодо їх задоволеності формами і методами навчання, 

а саме: проводяться індивідуальні бесіди зі 

здобувачами освіти, опитування, моніторингові 

дослідження. 

- Опитування 

https://drive.google.com/drive/folders/1MIx

6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7 

 

- Протоколи засідань предметних 

(циклових) комісій 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9

P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1G2

GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ 

 

- Статут учнівського самоврядування 

https://lvphu.org.ua/uchnivske-

samovriaduvannia/ 

 

- Положення про організацію освітнього 

процесу у ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи містять критерії оцінювання вимоги 

до знань, навичок та компетентностей 

здобувачів фахової передвищої освіти 

Робочі навчальні програми з дисциплін містять 

вимоги до знань, навичок та компетентностей 

здобувачів фахової передвищої освіти відповідно до 

запланованих результатів навчання. 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
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відповідно до запланованих результатів 

навчання? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи зрозумілі здобувачам фахової 

передвищої освіти критерії оцінювання 

знань? 

Здобувачам фахової передвищої освіти зрозумілі 

критерії оцінювання знань, про що  свідчать 

результати моніторингових досліджень. 

- Опитування  

https://drive.google.com/drive/folders/1MIx

6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7 

  

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи оприлюднено критерії оцінювання 

знань здобувачів фахової передвищої 

освіти на вебсайті закладу фахової 

передвищої освіти? 

На вебсайті ДНЗ «Львівське ВПХУ» оприлюднено 

критерії оцінювання знань здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

Вебсайт закладу освіти 

 

https://lvphu.org.ua/ 

5 

Чи гарантують організація та методи 

оцінювання знань виконання 

здобувачами фахової передвищої 

освіти контрольних форм навчання 

відповідно до навчального плану? 

Організація та методи оцінювання знань гарантують 

виконання здобувачами фахової передвищої освіти 

контрольних форм навчання відповідно до 

навчального плану 

- ОПП;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4

bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
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https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

6 

Чи відповідають форми атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам професійного стандарту (за 

наявності)? 

Форми атестації здобувачів фахової передвищої 

освіти відповідають вимогам професійного 

стандарту, адже державні стандарти є основою для 

розробки ОПП 

- ОПП;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4

bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

7 

Чи відповідають критерії оцінювання 

знань здобувачів фахової передвищої 

освіти змісту фахових компонентів 

згідно з освітньо-професійною 

програмою? 

Критерії оцінювання знань здобувачів фахової 

передвищої освіти відповідають змісту фахових 

компонентів згідно з освітньо-професійною 

програмою 

- ОПП;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4

bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

К3.4. Зміст освітніх компонентів оновлюється на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі до початку навчального року. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи враховано інноваційні технології в 

освітньо-професійні програмі? 

Інноваційні технології в освітньо-професійній 

програмі враховано 

- ОПП;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

2 

Чи врегульовано оновлену освітньо-

професійну програму з роботодавцями? 

Акредитація ОПП «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» здійснюється 

вперше 

- 

3 

Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти до моніторингу та 

перегляду освітньо-професійної 

програми з метою її оновлення? 

Акредитація ОПП «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація»  здійснюється 

вперше, але зауваження та побажання були 

враховані 

- 

 

Критерій 4. Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти та академічна доброчесність 

 

К4.1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти є чіткими, зрозумілими, дають 

можливість встановити досягнення здобувачем фахової передвищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи відповідають форми, методи 

навчання і викладання вимогам 

студентоцентрованого підходу та 

принципам академічної свободи? 

Форми, методи навчання і викладання відповідають 

принципам академічної свободи та центризму 

здобувача освіти в освітньому процесі. 

- Статут учнівського самоврядування; 

https://lvphu.org.ua/uchnivske-

samovriaduvannia/ 

  

- Положення про організацію освітнього 

процесу; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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2 

Чи сформовано форми контрольних 

заходів для оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти в межах 

освітніх компонентів? 

Форми контрольних заходів сформовано для 

оцінювання програмних результатів навчання 

здобувачів фахової передвищої освіти в межах 

освітніх компонентів: перелік питань для проведення 

заліків; перелік питань для проведення іспитів; теми 

для курсових проєктів та дипломних робіт. 

- ОПП;  

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

- Протоколи засідань предметних 

(циклових) комісій 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P

0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1G2G

N_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи визначено зміст та збалансованість 

розподілу оцінок, що застосовуються 

для оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти в межах 

освітніх компонентів? 

В ОПП визначено зміст та збалансованість розподілу 

оцінок, що застосовуються для оцінювання 

програмних результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти в межах освітніх компонентів 

- ОПП, розділ 1.5;  

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін  

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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4 

Чи розроблено методи релевантності, 

надійності, прозорості та  об’єктивності 

оцінювання, що здійснюються в межах 

освітнього процесу?  

У межах освітнього процесу розроблені методи 

релевантності (відповідності ОПП часовим вимогам), 

надійності, прозорості та  об’єктивності оцінювання. 

- ОПП; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Положення про організацію 

освітнього процесу 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

  

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

5 

Чи розроблено різнорівневі види 

завдань, зокрема й самоконтроль? 

Для кожного освітнього компонента розроблено 

різнорівневі види завдань, зокрема й самоконтроль. 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін;  

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

-  

 

6 

Чи застосовуються різнорівневі види 

завдань, зокрема й самоконтроль? 

Для кожного освітнього компонента застосовуються 

різнорівневі види завдань, зокрема й самоконтроль. 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3


33 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

7 

Чи розроблено систему оцінювання для 

різнорівневих видів завдань, зокрема й 

самоконтролю? 

Для кожного освітнього компонента розроблено 

систему оцінювання для різнорівневих видів завдань, 

зокрема й самоконтролю. 

- ОПП; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Робочі навчальні програми з 

дисциплін  

https://drive.google.com/drive/folders/17-

kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E5r2

9sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9

-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

8 

Чи оприлюднено інформацію про 

форми контрольних заходів, критерії 

оцінювання? 

На вебсайті закладу освіти оприлюднено інформацію 

про форми контрольних заходів, критерії оцінювання 

- Критерії оцінювання  

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

9 

Чи враховано форми контрольних 

заходів, критерії оцінювання в 

положенні про організацію освітнього 

процесу? 

Форми контрольних заходів, критерії оцінювання 

враховано в положенні про організацію освітнього 

процесу 

Положення про організацію освітнього 

процесу  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/17-kvFw_o-VbMvOcDM2_KDB4hXhIp2K9P
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1E5r29sO3r7WA2gu3e8WdoeUXQwz-14T3
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://drive.google.com/drive/folders/1YQ9-LpMqr24wesPipHVv0p3Fz-NTfq36
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

10 

Чи розроблено та оприлюднено в 

закладі фахової передвищої освіти 

порядок оскарження рішень та їх 

прийняття? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено та 

оприлюднено порядок прийняття рішень та їх 

оскарження 

- Положення про організацію освітнього 

процесу  

- Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього 

процесу  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

11 

Чи розроблено та оприлюднено в 

закладі фахової передвищої освіти 

процедуру щодо розв’язання 

конфліктних ситуацій? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено та 

оприлюднено процедуру щодо розв’язання 

конфліктних ситуацій 

- Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього 

процесу  

- Положення про організацію освітнього 

процесу 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

- Положення про порядок і процедури 

вирішення конфліктних ситуацій  

https://lvphu.org.ua/stop-bulinh/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К4.2. Форми та зміст проведення атестації здобувачів освіти  відповідають вимогам стандарту фахової передвищої освіти (за наявності) та\або 

освітньо-професійної програми. 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/stop-bulinh/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи відповідають форми атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам стандарту фахової передвищої 

освіти? 

Форми атестації здобувачів фахової передвищої 

освіти у ДНЗ «Львівське ВПХУ» відповідає вимогам 

галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 

наказ МОН від від 23.06. 2021 р  № 459. 

- ОПП, розділ 6 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Положення про організацію 

дипломного проєктування 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gue

9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6  

2 

Чи відповідає зміст проведення 

атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти вимогам стандарту 

фахової передвищої освіти? 

Зміст проведення атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти відповідає вимогам галузевого 

стандарту вищої освіти за спеціальністю наказ МОН 

від від 23.06. 2021 р  № 459. 

- ОПП, розділ 6 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Положення про організацію 

дипломного проєктування  

https://drive.google.com/drive/folders/1Gue

9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6  

3 

Чи відповідають методи проведення 

атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти вимогам стандарту 

фахової передвищої освіти? 

Методи проведення атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти відповідають вимогам галузевого 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 5.05170101 

«Виробництво харчової продукції», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

18.10.2018 р. № 1125. 

- ОПП, розділ 6; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

- Положення про організацію 

дипломного проєктування 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1Gue9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf
https://drive.google.com/drive/folders/1Gue9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1Gue9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf
https://drive.google.com/drive/folders/1Gue9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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https://drive.google.com/drive/folders/1Gue

9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти здобувачів 

інформаційною та технічною 

підтримкою для успішної реалізації 

програми? 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» забезпечено в достатній 

кількості комп’ютерною технікою, мультимедійними 

центрами. У закладі освіти доступний internet для 

вільного користування, у тому числі й бездротовий. 

У наявності великий бібліотечний фонд та 

можливість доступу до електронних засобів 

навчання. 

Фотографії закладу освіти  

https://lvphu.org.ua/ 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

К4.3. У закладі освіти визначено чіткі та зрозумілі процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 

освітнього процесу. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено документи, які 

регламентують дотримання 

академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено Положення, 

яке регламентує дотримання академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу 

Положення про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gue9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf
https://drive.google.com/drive/folders/1Gue9bPkJSAe5xdiYUeVvWqU8NU5YF_hf
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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2 

Чи використовується програмне 

забезпечення як інструмент протидії 

порушення академічної доброчесності? 

Перевірка проводиться з використанням доступних 

онлайн-сервісів. 

https://www.plag.com.ua/ 

https://www.paperpass.net/ 

 

3 

Чи відбувається  перевірка на плагіат 

робіт здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

Кожна дипломна робота (проєкт) та курсові роботи 

перевіряються на плагіат. Перевірка проводиться з 

використанням доступних онлайн-сервісів. 

https://www.plag.com.ua/ 

https://www.paperpass.net/ 

 

4 

Чи формується база робіт здобувачів 

фахової передвищої освіти у межах 

освітньої програми? 

Дипломні роботи (проєкти), курсові роботи після 

захисту оформлюються протоколом та зберігаються 

в навчальній частині відповідно до чинного 

законодавства 

Протоколи захисту дипломних робіт 

(проєктів), курсових робіт затверджені 

заступником директора з НВР 

5 

Чи здійснюється закладом освіти 

заходи з популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів? 

По групах проводяться інформаційні години, 

присвячені академічній доброчесності. Матеріали 

викладаються на вебсайті закладу освіти та сторінці 

групи ДНЗ «Львівське ВПХУ ” Фейсбуку 

- Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього 

процесу 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

6 

Чи існують реакції закладу на можливі 

порушення академічної доброчесності? 

Прецедентів  порушення академічної доброчесності 

не було, але в закладі освіти розроблено алгоритм 

дій у разі виявлення відповідних фактів. 

Положення про академічну 

доброчесність учасників освітнього 

процесу  

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

Критерій 5. Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

https://www.plag.com.ua/
https://www.paperpass.net/
https://www.plag.com.ua/
https://www.paperpass.net/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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К5.1. Рівень освіти та професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації  освітньо-професійної програми, відповідає вимогам 

законодавства. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи достатня кількість, рівень 

професійної та/або академічної 

кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників для 

забезпечення успішної реалізації 

освітньо-професійної програми? 

У закладі освіти достатня кількість педагогічних 

працівників; рівень їх професійної кваліфікації 

відповідає вимогам чинного законодавства і дозволяє 

забезпечити успішну реалізацію освітньо-

професійної програми. 

ЄДЕБО (Кадрове забезпечення освітнього 

процесу у сфері ФПО)  

2 

Чи дає змогу професійний рівень 

керівника випускового підрозділу, 

відповідального за освітньо-

професійну програму, забезпечити 

досягнення цілей цієї освітньо-

професійної програми? 

Функції керівника випускового підрозділу, 

відповідального за освітньо-професійну програму 

виконує голова предметної (циклової) комісії. Його 

професійний рівень дозволяє забезпечити досягнення 

цілей освітньо-професійної програми. 

- Наказ від 01.09.2022 № 148  “Про 

організацію методичної роботи в 

училищі у 2022 - 2023 н.р.”; 

https://lvphu.org.ua/metodychna-robota/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

- ЄДЕБО (Кадрове забезпечення 

освітнього процесу у сфері ФПО)  

3 

Чи відповідає професійна кваліфікація 

науково-педагогічних працівників 

вимогам щодо викладання дисциплін 

професійного спрямування? 

Усі викладачі, які задіяні в реалізації ОПП, мають 

вищу освіту та відповідають вимогам щодо 

викладання дисциплін професійного спрямування 

відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту»  

- Закон України «Про фахову 

передвищу освіти» ст 59, п. 3  

- ЄДЕБО (Кадрове забезпечення 

освітнього процесу у сфері ФПО) 

4 
Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти умови для 

Заклад фахової передвищої освіти забезпечує умови 

для професійного розвитку викладачів. Усі викладачі 

 

https://lvphu.org.ua/metodychna-robota/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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професійного розвитку викладачів 

(підвищення кваліфікації, доступ до 

необхідних матеріально-технічних 

ресурсів, обладнання та сучасної 

професійної літератури, підвищення 

рівня володіння іноземними мовами)? 

проходять курсову перепідготовку, навчаються на 

різних освітніх платформах, займаються 

самоосвітою.  

Курси підвищення кваліфікації 

(посвідчення, сертифікати викладачів) 

 ЄДЕБО (Кадрове забезпечення 

освітнього процесу у сфері ФПО) 

 

К5.2. Заклад освіти заохочує розвиток викладацької майстерності, забезпечує регулярне підвищення кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти стратегію розвитку 

кадрового потенціалу? 

У річному  плані роботи є розділ - “Підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників”. У цьому 

розділі висвітлено питання перспективного  

підвищення кваліфікації на 5 років, кожен педагог 

закладу освіти розробляє власний план самоосвіти. У 

закладі систематично проводяться заходи щодо 

підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників. Педагогічні працівники 

закладу долучаються до європейських проєктів 

навчання та розвитку педагогічної кваліфікації. 

- План роботи ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

на 2022 - 2023 н.р. 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти систему оцінювання 

ефективності роботи викладачів? 

У закладі для комплексної оцінки діяльності 

педпрацівників, які атестуються, створено експертну 

групу відповідно до Положення про експертну групу 

- Положення про експертну групу з 

оцінювання професійної діяльності 

педагогічних працівників 

https://drive.google.com/drive/folders/1WkT

HPsKKqrCN7wZXdM6H56VQS65QmGV1 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1WkTHPsKKqrCN7wZXdM6H56VQS65QmGV1
https://drive.google.com/drive/folders/1WkTHPsKKqrCN7wZXdM6H56VQS65QmGV1
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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- Протокол засідання атестаційної 

комісії від 11.10.2021 року № 1 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJV

Um0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W 

 

3 

Чи існує в закладі система мотивації 

педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників? 

У закладі існує система мотивації педагогічних 

працівників. 

- Положення про порядок 

преміювання працівників 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wkc

N5h5DPulCp45XxdIEUzpbYo8Vmc5B 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

4 

Чи враховує система мотивації постійне 

підвищення рівня володіння 

іноземними мовами (у разі потреби, 

окрім російської мови)? 

Система мотивації не враховує постійне підвищення 

рівня володіння іноземними мовами 

- 

 

К5.3. Атестація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи здійснюється в закладі фахової 

передвищої освіти моніторинг 

проходження атестації педагогічними 

(науково-педагогічними) 

працівниками? 

Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і 

відбувається  відповідно до  Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників 

- Типове положення про атестацію 

педагогічних працівників, 

затверджене наказом МОН України  

від 06.10.2010 № 930 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJV

Um0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W 

  
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJVUm0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W
https://drive.google.com/drive/folders/1WJVUm0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W
https://drive.google.com/drive/folders/1WkcN5h5DPulCp45XxdIEUzpbYo8Vmc5B
https://drive.google.com/drive/folders/1WkcN5h5DPulCp45XxdIEUzpbYo8Vmc5B
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1WJVUm0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W
https://drive.google.com/drive/folders/1WJVUm0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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2 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти графік атестації 

педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено 

перспективний графік проходження атестації 

педагогічних працівників 

- План роботи ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

на 2022 - 2023 н.р. 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

- Наказ про створення атестаційної 

комісії у 2022- 2023 н.р. 

https://lvphu.org.ua/metodychna-robota/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти положення про 

атестацію педагогічних (науково-

педагогічних) працівників? 

Під час атестації педпрацівників ДНЗ «Львівське 

ВПХУ» керуємося Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників 

- Типове положення про атестацію 

педагогічних працівників, 

затверджене наказом МОН України  

від 06.10.2010 № 930  

https://drive.google.com/drive/folders/1WJV

Um0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К5.4. Заклад освіти залучає роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи залучає заклад фахової передвищої 

освіти роботодавців, фахівців-

практиків, експертів галузі до 

Заклад освіти залучає роботодавців до організації та 

реалізації освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою. Створена державна 

кваліфікаційна комісія для проведення 

- ОПП; 

- Робочий навчальний план; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/metodychna-robota/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1WJVUm0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W
https://drive.google.com/drive/folders/1WJVUm0Pp1TjspeAGsVLSSngvB1fDDp_W
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
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організації та реалізації освітнього 

процесу за освітньо-професійною 

програмою? 

кваліфікаційних атестацій випускників, ОПП та 

робочий навчальний план погоджуються з 

роботодавцями, укладені договори для проходження 

практики здобувачів освіти. 

 

- Договори з роботодавцями та 

закладами про можливість 

продовження навчання 

https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-

IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти методи залучення 

роботодавців, фахівців-практиків, 

експертів галузі до організації та 

реалізації освітнього процесу за 

освітньо-професійною програмою? 

Один раз на чотири роки укладаються договори з 

роботодавцями про надання освітніх послуг у сфері 

фахової передвищої освіти між закладом освіти та 

замовником кадрів та іншими освітніми закладами 

- Договори з роботодавцями та 

закладами про можливість 

продовження навчання 

https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-

IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи передбачено залучення 

роботодавців, фахівців-практиків, 

експертів галузі до здійснення 

освітнього процесу? 

Роботодавці залучаються до проведення 

кваліфікаційних атестацій випускників, беруть 

участь у розробці ОПП та робочих навчальних 

планів, проводять екскурсії на підприємства, 

приватні фірми 

- ОПП 

- Робочий навчальний план 

https://drive.google.com/drive/folders/1ln4b

dcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1J95p

GhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://drive.google.com/drive/folders/1J8K-IV87rZttyvKnrcPUn4UkyITff0qA
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1ln4bdcLAhfbFaBW2SSbEkRobkQQzmMQo
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6


43 
 

Критерій 6. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

К6.1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, навчальні кабінети, лабораторії інша інфраструктура) є достатніми для досягнення 

визначених освітньо-професійною програмою цілей та програмних результатів навчання. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти способи формування 

фінансових ресурсів для реалізації 

освітньо-професійної програми? Чи є 

вони достатніми? 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» фінансується за рахунок 

коштів міського бюджету та надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з законодавством (надходження від додаткової 

(господарської) діяльності). 

- Кошторис закладу освіти; 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wkc

N5h5DPulCp45XxdIEUzpbYo8Vmc5B 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи забезпечено реалізацію освітньо-

професійної програми відповідним 

матеріально-технічним обладнанням? 

Кабінети, лабораторії та практичні центри, які 

створені у закладі освіти здійснюють підготовка 

здобувачів освіти, обладнані сучасною 

комп’ютерною технікою, мультимедійними 

пристроями та сучасним технологічним 

обладнанням. 

- Забезпеченість матеріально-

технічними засобами навчання 

(фотографії, презентації, таблиці) 

https://lvphu.org.ua/3d-tur/ 

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/ 

- Матеріально-технічне забезпечення: 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://lvphu.org.ua/biblioteka/ 
https://lvphu.org.ua/media-halereia/ 

 

3 

Чи здійснюються заходи щодо 

оновлення матеріально-технічної бази? 

Матеріально-технічна база закладу освіти постійно 

оновлюється.  

- Забезпеченість матеріально-

технічними засобами навчання 

(фотографії, презентації, таблиці) 

https://lvphu.org.ua/3d-tur/ 

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1WkcN5h5DPulCp45XxdIEUzpbYo8Vmc5B
https://drive.google.com/drive/folders/1WkcN5h5DPulCp45XxdIEUzpbYo8Vmc5B
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/3d-tur/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/biblioteka/
https://lvphu.org.ua/media-halereia/
https://lvphu.org.ua/3d-tur/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/
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- Матеріально-технічне забезпечення: 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://lvphu.org.ua/biblioteka/ 

 
https://lvphu.org.ua/media-halereia/ 

 

 

К6.2. Заклад фахової передвищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів освіти до відповідної інфраструктури та 

інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, методичної діяльності. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи забезпечено реалізацію освітньо-

професійної програми 

спеціалізованими навчальними 

лабораторіями, комп’ютерними та 

прикладними програмами, 

мультимедійним обладнанням тощо? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» забезпечено реалізацію 

освітньо-професійної програми спеціалізованими 

навчальними лабораторіями, комп’ютерними та 

прикладними програмами, мультимедійним 

обладнанням тощо. 

- Забезпеченість матеріально-

технічними засобами навчання 

(фотографії, презентації, таблиці) 

https://lvphu.org.ua/3d-tur/ 

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/ 

- Матеріально-технічне забезпечення: 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://lvphu.org.ua/biblioteka/ 

https://lvphu.org.ua/media-halereia/ 

 

2 

Чи містить соціальна інфраструктура 

закладу фахової передвищої освіти 

спортивний зал або спортивний 

майданчик, їдальню, медичний пункт, 

гуртожиток? 

Соціальна інфраструктура закладу фахової 

передвищої освіти має  два спортивних зали, 

спортивний майданчик, їдальню, гуртожиток. 

- Забезпеченість матеріально-

технічними засобами навчання 

(фотографії, презентації, таблиці) 

https://lvphu.org.ua/3d-tur/ 

https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/ 

- Матеріально-технічне забезпечення: 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/biblioteka/
https://lvphu.org.ua/media-halereia/
https://lvphu.org.ua/3d-tur/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/biblioteka/
https://lvphu.org.ua/media-halereia/
https://lvphu.org.ua/3d-tur/
https://lvphu.org.ua/spetsialnosti/dyzainer/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://lvphu.org.ua/biblioteka/ 

https://lvphu.org.ua/media-halereia/ 

 

3 

Чи забезпечено здобувачам фахової 

передвищої освіти доступ до мережі 

Інтернет, зокрема й бездротовий 

доступ? 

Здобувачі фахової передвищої освіти забезпечені 

доступом до мережі Інтернет, зокрема й бездротовим 

доступом. 

Договір № 19120094 від 19.01.2022 р 

«Про надання послуг до мережі Інтернет» 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи забезпечено викладачам і 

здобувачам фахової передвищої освіти 

доступ до віртуального освітнього 

середовища? 

Викладачі та здобувачі фахової передвищої освіти 

працюють в віртуальному освітньому середовищі G 

Suite for Education 

G Suite for Education 

 

К6.3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я учасників освітнього процесу та дає можливість задовольнити їхні потреби, інтереси. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи відповідають задіяні в освітньому 

процесі приміщення будівельним, 

санітарним та пожежним нормам, 

вимогам для осіб з особливими 

потребами? 

Задіяні в освітньому процесі приміщення 

відповідають будівельним, санітарним та пожежним 

нормам, вимогам для осіб з особливими потребами 

- Акти перевірки готовності ДНЗ 

«Львівське ВПХУ» до нового 2022-

2023 навчального року 

https://drive.google.com/drive/folders/1WjS

xwIPwPD1MucXBnXBbbRJ0yDxIbQ4X 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/biblioteka/
https://lvphu.org.ua/media-halereia/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1WjSxwIPwPD1MucXBnXBbbRJ0yDxIbQ4X
https://drive.google.com/drive/folders/1WjSxwIPwPD1MucXBnXBbbRJ0yDxIbQ4X
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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2 

Чи проводиться опитування серед 

здобувачів фахової передвищої освіти 

щодо їхніх потреб та інтересів? 

У закладі освіти проводяться опитування серед 

здобувачів фахової передвищої освіти щодо їхніх 

потреб та інтересів 

- Опитування 

-  

https://drive.google.com/drive/folders/1MIx

6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7 

 

https://lvphu.org.ua/sotsialno-

psykholohichna-sluzhba/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

  

3 

Чи були і як саме враховані результати 

опитування? Проводились такі заходи: 

- покращено умови проживання в гуртожитку; 

- урізноманітнено меню в їдальні; 

- оптимізовано роботу гуртків та секцій; 

 

- Наказ № 138 від 05.10.2022 «Про 

організацію роботи гуртків» 

https://lvphu.org.ua/hurtkova-robota/ 

- Наказ № 34-у від 01.09.2022 «Про 

організацію харчування  здобувачів 

освіти у 2022-2023 н.р.» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Qd

mAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8

R 

 

3D екскурсія по закладу освіти 

https://lvphu.org.ua/3d-tur/ 

https://lvphu.org.ua/oholoshennia-

vstupnykovi/ 

https://lvphu.org.ua/inkliuziia-

2/inkliuzyvne-seredovyshche/ 

https://lvphu.org.ua/sotsialna-infrastruktura/ 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://drive.google.com/drive/folders/1MIx6ky6ZGcXbpBulbN2MTpawbRbV72w7
https://lvphu.org.ua/sotsialno-psykholohichna-sluzhba/
https://lvphu.org.ua/sotsialno-psykholohichna-sluzhba/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/hurtkova-robota/
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://drive.google.com/drive/folders/1QdmAmgi7LzwqlG6HLihFWqPgFwKZGQ8R
https://lvphu.org.ua/3d-tur/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/oholoshennia-vstupnykovi/
https://lvphu.org.ua/inkliuziia-2/inkliuzyvne-seredovyshche/
https://lvphu.org.ua/inkliuziia-2/inkliuzyvne-seredovyshche/
https://lvphu.org.ua/sotsialna-infrastruktura/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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4 

Чи гарантується безпека освітнього 

середовища для життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» гарантується безпека 

освітнього середовища для життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу 

- Акт перевірки готовності ДНЗ 

«Львівське ВПХУ» до нового 2022-2023 

навчального року;  

https://drive.google.com/drive/folders/1Wj

SxwIPwPD1MucXBnXBbbRJ0yDxIbQ4X 

Статут ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К6.4. Заклад освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти здобувачів освіти 

необхідною інформаційною і 

технічною підтримкою для успішної 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

Заклад фахової передвищої освіти забезпечує 

здобувачів освіти необхідною інформаційною і 

технічною підтримкою для успішної реалізації 

освітньо-професійної програми  

- G Suite for Education  

- Навчально-методичні комплекси 

- Забезпеченість матеріально-

технічними засобами навчання 

(фотографії, презентації) 

https://drive.google.com/drive/folders/1WjSxwIPwPD1MucXBnXBbbRJ0yDxIbQ4X
https://drive.google.com/drive/folders/1WjSxwIPwPD1MucXBnXBbbRJ0yDxIbQ4X
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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https://lvphu.org.ua/biblioteka/ 

https://lvphu.org.ua/media-halereia/ 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи укомплектовано бібліотеку 

підручниками, посібниками, фаховими 

періодичними виданнями для реалізації 

освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою? 

Бібліотеку закладу освіти укомплектовано 

підручниками, посібниками, фаховими 

періодичними виданнями для реалізації освітнього 

процесу за освітньо-професійною програмою 

- Перелік підручників, навчальних 

посібників та спеціальної літератури; 

- Бібліотека 

https://lvphu.org.ua/biblioteka/ 

3 

Чи розроблено методи комунікації зі 

здобувачами фахової передвищої 

освіти? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» використовуються  різні 

методи комунікації зі здобувачами фахової 

передвищої освіти.      

- Тематичні групи в Viber 

- G Suite for Education 
- Google Meet 

- Telegram 

 

4 

Чи розроблено механізми освітньої, 

організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної 

підтримки здобувачів фахової 

передвищої освіти, зокрема й підтримка 

осіб з особливими потребами? 

У закладі освіти розроблено механізми освітньої, 

організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки здобувачів фахової передвищої 

освіти 

- Положення про організацію освітнього 

процесу ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-

dokumenty/ 

- Положення про стипендіальне 

забезпечення ДНЗ «Львівське ВПХУ» 

https://drive.google.com/drive/folders/1OT

pQ5XdKgfQxvybFwj9SStxiAbDsvuL- 

https://lvphu.org.ua/biblioteka/
https://lvphu.org.ua/media-halereia/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/biblioteka/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://drive.google.com/drive/folders/1OTpQ5XdKgfQxvybFwj9SStxiAbDsvuL-
https://drive.google.com/drive/folders/1OTpQ5XdKgfQxvybFwj9SStxiAbDsvuL-
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- Внутрішні накази 

https://lvphu.org.ua/ 

5 

Чи розроблено шляхи реалізації 

дистанційного навчання із залученням 

інноваційних технологій? 

У ДНЗ «Львівське ВПХУ» розроблено шляхи 

реалізації дистанційного навчання із залученням 

інноваційних технологій. Організація навчання за 

допомогою он-лайн сервісів G Suite for Education 

Рекомендації щодо здійснення дистанційного 

навчання 

https://lvphu.org.ua/rekomendatsii/ 

https://lvphu.org.ua/kody-vykladachiv/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6  

6 

Чи надається соціальна підтримка 

здобувачам фахової передвищої освіти 

(у разі потреби)? 

Cоціальна підтримка здобувачам фахової передвищої 

освіти надається. 

- Положення про стипендіальне 

забезпечення ДНЗ «Львівське 

ВПХУ»; 

https://drive.google.com/drive/folders/1OTp

Q5XdKgfQxvybFwj9SStxiAbDsvuL- 

 

- Соціально-психологічна служба 

https://lvphu.org.ua/sotsialno-

psykholohichna-sluzhba/ 

 

- Наявність учнівського профкому 

-   

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К6.5. Заклад освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

https://lvphu.org.ua/
https://lvphu.org.ua/rekomendatsii/
https://lvphu.org.ua/kody-vykladachiv/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1OTpQ5XdKgfQxvybFwj9SStxiAbDsvuL-
https://drive.google.com/drive/folders/1OTpQ5XdKgfQxvybFwj9SStxiAbDsvuL-
https://lvphu.org.ua/sotsialno-psykholohichna-sluzhba/
https://lvphu.org.ua/sotsialno-psykholohichna-sluzhba/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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1 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти реалізацію прав на 

освіту осіб з особливими освітніми 

потребами? 

Передумовою для вступу здобувачів освіти за 

освітньо-професійною програмою «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є 

диплом кваліфікованого робітника за професією 

7324 «Живописець», 7135 «Вітражник»  та  7133 

«Флорист», тому заклад фахової передвищої освіти 

забезпечує реалізацію прав на освіту осіб з 

особливими освітніми потребами в межах стандарту 

Затверджені стандарти професійно-

технічної освіти  

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти доступність 

навчальних приміщень для осіб з 

особливими потребами? 

ДНЗ «Львівське ВПХУ» забезпечує доступність 

навчальних приміщень для осіб з особливими 

потребами в межах стандарту 

Затверджені стандарти професійно-

технічної освіти  

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

Критерій 7. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми 

 

7.1. Заклад освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду  

освітньо-професійної програми. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено і затверджено в закладі 

фахової передвищої освіти процедуру 

моніторингу освітньо-професійної 

програми? 

 У закладі освіти розроблено й затверджено 

процедуру моніторингу освітньо-професійної 

програми. 

- Положення про розроблення та 

оформлення освітньо-професійної 

програми в ДНЗ «Львівське ВПХУ»; 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-

ta-osvitni-prohramy/ 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
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Положення про внутрішню систему 

оцінювання якості освіти в ДНЗ 

«Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-

dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6  

2 

Чи проводиться моніторинг інформації 

щодо кар’єрного шляху випускників, 

які здобували фахову передвищу освіту 

за освітньо-професійною програмою 

(аналіз працевлаштування, відгуки 

роботодавців щодо якості освітньо-

професійної програми)? 

У 2023 році буде здійснюватись перший випуск 

здобувачів освіти за даною ОПП, відгуки від 

роботодавців за попередні випуски в наявності 

-Відгуки роботодавців 

https://drive.google.com/drive/folders/1m3_

-yp22YkH2tY5aVz6cbF387IeNrE80 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи враховано в положенні про систему 

забезпечення якості закладу фахової 

передвищої освіти заходи щодо 

реагування на виявлені недоліки в 

освітньо-професійній програмі та/або 

освітній діяльності за освітньо-

професійною програмою? 

У Положенні про систему забезпечення якості 

закладу фахової передвищої освіти враховано 

заходи щодо реагування на виявлені недоліки в 

освітньо-професійній програмі та/або освітній 

діяльності за освітньо-професійною програмою 

Положення про внутрішню систему 

оцінювання якості освіти в ДНЗ 

«Львівське ВПХУ» 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

4 

Чи розроблено і затверджено чіткі 

правила та процедури, за якими буде 

здійснюватися самооцінювання і 

вдосконалення освітньо-професійної 

програми? 

У закладі освіти розроблено й затверджено 

Положення про розроблення та оформлення 

освітньо-професійної програми, яке містить чіткі 

правила та процедури, за якими буде здійснюватися 

самооцінювання і вдосконалення освітньо-

професійної програми 

- Положення про розроблення та 

оформлення освітньо-професійної 

програми в ДНЗ «Львівське ВПХУ; 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1m3_-yp22YkH2tY5aVz6cbF387IeNrE80
https://drive.google.com/drive/folders/1m3_-yp22YkH2tY5aVz6cbF387IeNrE80
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

5 

Чи враховано під час самооцінювання 

освітньо-професійної програми 

опитування (анкетування) здобувачів 

фахової передвищої освіти? 

Під час самооцінювання освітньо-професійної 

програми враховуються опитування (анкетування) 

здобувачів фахової передвищої освіти. 

- Положення про розроблення та 

оформлення освітньо-професійної 

програми в ДНЗ «Львівське ВПХУ; 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

6 

Чи враховано участь роботодавців у 

самооцінюванні освітньо-професійної 

програми? 

 У самооцінюванні освітньо-професійної програми 

враховано участь роботодавців 

- Положення про розроблення та 

оформлення освітньо-професійної 

програми в ДНЗ «Львівське ВПХУ; 

https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-

osvitni-prohramy/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К7.2. Здобувачі освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування і профспілкові органи залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньо-професійної програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи збираються та враховуються 

пропозиції здобувачів фахової 

передвищої освіти при розробці та 

Акредитація за освітньо-професійною програмою 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» проводиться вперше,    

- Протоколи предметних (циклових) 

комісій; 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://lvphu.org.ua/derzhavni-standarty-ta-osvitni-prohramy/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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перегляді освітньо-професійної 

програми? 

але збираються  пропозиції здобувачів фахової 

передвищої освіти для перегляду освітньо-

професійної програми. 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P

0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj 

https://drive.google.com/drive/folders/1G2G

N_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ 

Результати опитування 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи враховано участь здобувачів 

фахової передвищої освіти у 

процедурах внутрішнього забезпечення 

якості освітньо-професійної програми? 

У закладі освіти враховано участь здобувачів 

фахової передвищої освіти у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості освітньо-

професійної програми 

- Положення про організацію освітнього 

процесу у Державному навчальному 

закладі “Львівське вище професійне 

художнє училище”; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

- Положення про учнівське  

самоврядування в  ДНЗ «Львівське 

ВПХУ»  

https://lvphu.org.ua/uchnivske-

samovriaduvannia/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи врегульовано процедуру опитувань 

здобувачів фахової передвищої освіти?  

Опитування здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється за допомогою онлайн-сервісів  

- Результати опитувань  

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

4 

Чи розроблено методологію 

опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Методологія опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти постійно оновлюється та 

вдосконалюється в залежності від питань, які 

необхідно вивчити, але головною її рисою є 

- 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://lvphu.org.ua/uchnivske-samovriaduvannia/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
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дотримання вимог академічної доброчесності та 

конфіденційності.  

5 

Чи розроблено способи організації 

процесу опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Опитування здійснюються за посиланнями в 

онлайн-режимі, які надають куратори та викладачі. 

- Результати опитувань  

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

6 

Чи враховуються результати опитувань 

здобувачів фахової передвищої освіти 

для підвищення якості освітньо-

професійної програми? 

ОПП акредитується вперше, але результати 

опитувань здобувачів фахової передвищої освіти 

аналізуються на засіданнях педагогічних рад, 

предметних (циклових) комісій 

-Протоколи засідань предметних 

(циклових) комісій. 

https://drive.google.com/drive/folders/1G2G

N_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ 

https://drive.google.com/drive/folders/1U9P

0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

 

К7.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти забезпечує вчасний перегляд освітньо-професійної програми, реагування на виявлені недоліки 

в освітній діяльності з реалізації  освітньо-професійної програми, у тому числі із залученням роботодавців безпосередньо та/або через їхні 

об’єднання. 

   

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено систему виявлення та 

усунення конкретних недоліків 

освітньо-професійної програми? 

У Положенні про розроблення та оформлення 

освітньо-професійної програми передбачено 

систему виявлення та усунення конкретних 

недоліків освітньо-професійної програми 

- Положення про розроблення та 

оформлення освітньо-професійної 

програми в ДНЗ «Львівське ВПХУ; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1G2GN_IFErklvdDEVXfczD9uBCL33t9nZ
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://drive.google.com/drive/folders/1U9P0LZkE7T7pokMpfnyzYa9D7qJAFEvj
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
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https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

2 

Чи розроблено конкретні способи 

реагування на певні недоліки освітньо-

професійної програми? 

У Положенні про розроблення та оформлення 

освітньо-професійної програми розроблено 

конкретні способи реагування на певні недоліки 

освітньо-професійної програми 

- Положення про розроблення та 

оформлення освітньо-професійної 

програми в ДНЗ «Львівське ВПХУ; 

https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/ 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

3 

Чи залучено роботодавців як партнерів 

до моніторингу та процедур 

забезпечення якості освітньо-

професійної програми (відповідь 

конкретизувати)? 

ОПП акредитується вперше. Відповідно до 

навчального плану та згідно з графіком навчального 

процесу здобувачі освіти станом на 01.06.2022 року 

пройшли навчальну та технологічну практику. 

Підсумки практики зафіксовані у звітах про 

проходження практики кураторами.  

Планується участь роботодавців у підсумковій 

атестація здобувачів фахової передвищої освіти, 

результати якої будуть проаналізовані і буде 

визначений рівень якості ОПП 

-Склад державних кваліфікаційних 

комісій на 2021-2022 н.р.  

https://drive.google.com/drive/folders/1J95p

GhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_ 

 

-ОПП; 

- Звіти про проходження практик 

https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va

-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl 

 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dty

vhfu6 

 

4 

Чи застосовуються різні методи збору і 

врахування пропозицій від 

роботодавців для підвищення якості 

освітньо-професійної програми? 

Для збору і врахування пропозицій від роботодавців 

для підвищення якості освітньо-професійної 

програми використовуються на даний момент 

відгуки про проходження практик 

Звіти про проходження практики 

https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va

-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl 

 

5 

Чи проводиться моніторинг проблем в 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

Оскільки акредитація ОПП проводиться вперше, то 

моніторинг проблем в реалізації не проводився. 

- 

https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://lvphu.org.ua/normatyvni-dokumenty/
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://drive.google.com/drive/folders/1J95pGhPMOgAX-abJJOA17_nviOah0Zl_
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://padlet.com/lvivskevphu/jmo9uo87dtyvhfu6
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
https://drive.google.com/drive/folders/1t6Va-Lxn85a3iwOwni5FAouREc4wHhDl
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К7.4. Наявна практика збору, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи розроблено процедуру збирання 

інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників освітньо-професійної 

програми? 

Процедура збирання інформації щодо кар’єрного 

шляху випускників освітньо-професійної програми 

знаходиться на стадії розробки 

- 

2 

Чи розроблено алгоритм врахування 

пропозицій випускників освітньо-

професійної програми під час 

перегляду освітньо-професійної 

програми? 

Алгоритм врахування пропозицій випускників 

освітньо-професійної програми під час перегляду 

освітньо-професійної програми враховувався 

- 

3 

Чи розроблено процедуру 

працевлаштування випускників 

освітньо-професійної програми? 

Процедура працевлаштування випускників освітньо-

професійної програми на стадії розробки, оскільки 

більшість випускників продовжує навчання у інших 

навчальних закладах 

- 

 

К7.5. Результати зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх 

акредитацій) беруться до уваги під час перегляду  освітньо-професійної програми. 

 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або додаткові 

документи) 

1 

Чи враховуються результати 

зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти під час 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

Акредитація за освітньо-професійною програмою 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» проводиться вперше 

- 
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2 

Чи розроблено способи врахування 

зауважень та пропозицій, 

сформульованих під час попередніх 

акредитацій? 

Акредитація за освітньо-професійною програмою 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» проводиться вперше 

- 

3 

Чи розроблено способи врахування 

зауважень та пропозицій, 

сформульованих під час інституційного 

аудиту? 

Інституційний аудит не проводився - 



 
 

 


