
Експертний висновок 

про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Середня 

освіта (Мова і література (польська))» зі спеціальності 014 «Середня освіта 

(Мова і література (польська))» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 

Івана Франка 

Відповідно наказу Міністерства освіти та науки України від 06.12.2018 р. 
№ 2617-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення 
акредитацшної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта 
(Мова і література (польська))» зі спеціальності 014 програми «Середня освіта 
(Мова і література (польська))» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
створено комІсІю у складі: 

- Радишевського Ростислава Петровича, доктора філологічних наук,

професора, завідувача кафедри полоністики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (голова комісії); 

- Лесюка Миколи Петровича, доктора філологічних наук, професора,

завідувача кафедри слов'янських мов Прикарпатського нацюнального 

університету імені Василя Стефаника (член комісії). 
У період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р. КОМІСІЯ розглянула 

акредитаційну справу і здійснила експертне оцінювання освітньої діяльності 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова 

і література (польська))» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література 

(польська))» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Експертиза проводилася відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року №978 

«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності 

та вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту від 13 червня 2012 року №689, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за №1108/21420 та іншими 

нормативно-правовими документами. 
Керуючись положенням про акредитацшну КОМІСІЮ та порядком 

проведення акредитацшної експертизи, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2002 року №16, зареєстрованим 

Міністерством юстиції України 30 січня 2002 року за номером 81/6369, 

експертна комісія розглянула подану Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка акредитаційну справу та провела на місці 

експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності 

цього закладу вищої освіти щодо акредитації підготовки магістрів за освітньо

професійною програмою «Середня освіта (Мова література (польська))» зі 

Голова експертної комісії t/2-d/ Р.П. Радишевський 


















































