
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36751 Філософія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 033 Філософія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

16.09.2020 р. Справа № 0579/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 03 "Гуманітарні
науки" у складі:

Ігор Лиман – головуючий,

Шабанова Юлія Олександрівна,

Снитко Олена Степанівна,

Серебрянська Ірина Миколаївна,

Попович Василь Михайлович,

Олена Сминтина,

Олена Колесник,

Олена Александрова,

Мойсієнко Віктор Михайлович,

Луцак Світлана Миколаївна,

Єсипенко Надія Григорівна,

Дейнеко Іван Андрійович,

Гуз Анатолій Михайлович,

Виткалов Сергій Володимирович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36751

Назва ОП Філософія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 033 Філософія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 14, Проти – 0

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

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

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі ОНП у повній мірі відповідають місії та стратегії ЗВО, вони сформульовані із врахуванням глобального та
регіонального контекстів із залученням широкого кола експертів.

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

Розробка та реалізація ОНП проводилася з огляду на затребуваність у фахівцях ЗВО Львова

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Зміст ОНП становить 40 кредитів ЄКТС, що у повній мірі відповідає чинному законодавству.

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

Всі обов'язкові елементи ОНП складають логічну взаємопов’язану систему і в своїй цілісності вона дозволяє досягти
цілей та програмних результатів навчання, які зорієнтовані на дві найбільш вірогідні сфери діяльності випускників
ОП – освітню та науково-дослідницьку.

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

Встановлено відповідність предметній області спеціальності «033 Філософія» за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти.

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

Наявна методика здійснення вибору дисциплін сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачв
освіти.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження педагогічної практики (4 кредити ЄКТС), врегульованої
«Положенням про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf).

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

Соціальні навички формуються під час вивчення і нормативних дисциплін, і дисциплін за вибором. Набуті соціальні
навички здобувачі вищої освіти освітньої програми «Філософія» мають можливість удосконалити під час
проходження педагогічної практики, участі в наукових семінарах, конференціях, засіданнях кафедри, спілкування зі
своїми колегами та викладачами. Під час зустрічі з роботодавцями ЕГ мала можливість переконатися у їх схвальні
оцінці рівня фахової ерудиції та здатності комунікації здобувачів вищої освіти ОП.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

ОНП відрізняється збалансованістю, впроваджені ОК сприяють формуванню ПРН. Співвідношення аудиторного
навантаження та самостійної роботи становить 2/3.

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

Освітня програма не передбачає дуальної форми освіти

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти
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Додаток 10 до Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка розміщені на сайті
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020.pdf).

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

Наявні програми вступних іспитів у повній мірі відбивають особливості програми.

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

У ЗВО розроблені та впроваджені: Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів
вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка, Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті.

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

Наявний Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання,
здобутих у неформальній та інформальній освіті, оприлюднений на сайті і є доступними для всіх учасників освітнього
процесу.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

З огляду на звіт ЕГ та матеріали, можна констатувати, що в ЗВО впроваджена академічна свобода, яка передбачає
розвиток людського мислення через критичне ставлення. У процесі спілкування зі здобувачами ОП та студентським
самоврядуванням, ЕГ було підтверджено можливість здобувачів висловлювати власну думку і в такий спосіб впливати
на вдосконалення ОП, впровадження в її межах навчальних дисциплін, близьких за тематикою до тем їхніх
дисертаційних досліджень. В межах функціонування ОП здобувачі підтвердили проведення обговорень, фокус-груп,
дискусій, анкетувань щодо визначення якості викладання, можливість пропонувати власні теми, форми і методи
досліджень.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

У ЗВО в цілому та на ОНП зокрема здійснюється активна політика інтернаціоналізації освітньої і наукової діяльності.
Так, в межах ОП відбувалася активна взаємодія Львівського національного університету імені Івана Франка з такими
установами, як «Council for RescarchinValuesand Philosophy» (м. Вашингтон, США), Академія спеціальної педагогіки
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(м. Варшава Польща), Інститут філософії АН Польщі, Університет м. Пряшева (Словацька Республіка): Університет м.
Жешува (Польща), Український вільний університет (м. Мюнхен, Німеччина). Свідченням активного процесу
інтернаціоналізації наукової діяльності викладачів репрезентованої ОП стали публікації в іноземних журналах статей
А. Карася, Л. Рижак, Л. Сафоник, О. Лосик, А. Синиці, І. Дарморіз, Л. Добуляк (див. детальніше Таблиця 2). Частина з
цих журналів індексується у Web of Science. Окрім того, інтернаціоналізація освітнього і дослідницького процесу
відбувається через практики стажування викладачів ОП в університетах міста Вроцлава і Жешува (Польща), Відня
(Австрія) та Братислави (Словаччина).

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми та методи контрольних заходів (вхідний, поточний та семестровий контроль) завчасно повідомляються
здобувачам освіти, критерії оцінювання є чіткими, однозначними і зрозумілими для здобувачів. Викладачі належним
чином інформують здобувачів щодо системи та критеріїв оцінювання на початку вивчення курсу (інформація
встановлена в ході співбесід зі здобувачами та викладачами).

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми
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не застосовується

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

ЗВО активно впроваджує практики залучення роботодавців до ї освітнього процесу на ОП. У царині реалізації
освітньої програми «Філософія» це відбувається на основі внесення відповідних (побажань) до змісту самої програми,
переліку її освітніх компонентів, змісту навчальних дисциплін та процедури проходження педагогічної практики
здобувачів вищої освіти.

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Наявні у відкритому доступі «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингу наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) та
Колективний договір Львівського національного університету імені Івана Франка (https://profkom.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/06/kolektyvnyy.pdf) встановлюють чіткі критерії преміювання та заохочення наукової діяльності
співробітників.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

З огляду на висновок ЕГ та наявні матеріали, дотичні до огляду матеріальної бази, є всі підстави констатувати високий
рівень розвитку інфраструктури забезпечення ОНП.

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

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

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

Університет забезпечує функціонування освітнього середовища з високими стандартами умов та широким спектром
безоплатних послуг.

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

Наявний поступ надання всебічної підтримки збоку ЗВО був позитивно оцінений ЕГ та здобувачами освіти.

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

Забезпечено доступ до авдиторій, бібліотек, та інших структурних підрозділів, наявні пандуси, спеціальні механізми
підйому, ліфти, ширина дверей дозволяє без перешкод пересуватися на візку. На офіційному веб-сайті Університету
розміщена «Інформація для людей з особливими потребами» (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Питання забезпечення
освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»

Сторінка 7



(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/), працює психологічна служба університету, центр якості освіти та
студентське самоврядування.

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

Інституційне та ресурсне забезпечення політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО представлено на
високому рівні.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторінгу та періодичного перегляду ОП проводиться згідно вимог
«Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-
zabezpechennya-yakosti.pdf). Реальним доказом цього є періодичні зустрічі зі стейкхолдерами
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zustrich-zi-steykholderamy.pdf) та обговорення ОП на науковому
семінарі кафедри із запрошенням представників роботодавців та здобувачів вищої освіти (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Protokol-obhovorennia-rezul-tativ-navchannia-ta-tsiley-ONP-pidhotovky-doktora-filosofii-za-
spetsial-nistiu-033-Filosofiia.pdf).

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Система забезпечення якості освіти ЗВО регламентується внутрішніми документами, затверджені такі інструменти:
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-
yakosti.pdf), «Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/regeducation-quality.pdf), «Методичні рекомендації
щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf)

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

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

...

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу врегульовані Статутом Львівського національного університету
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Колективним договором
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-
dogovir-2017.pdf), зі змінами (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/col-dogovir-add.pdf ), «Положенням
про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Правилами внутрішнього
розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників»:
http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Аналіз Опису ОНП, навчального плану та висновки ЕГ дозволяють констатувати високий ступінь відповідності
науковим інтересам аспірантів.

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

не застосовується

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

Сторінка 9



не застосовується

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

Аналіз ЕГ індивідуальних планів здобувачів, їх звітів, списків публікацій експертною комісією встановлено, що заклад
вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах.
Свідченням цього є наступні публікації здобувачів освіти: Hnativ А. Listening to the voice d’une parole: Call and Response
in Jean-Louis Chrétien’s Phenomenology // Visnyk of the Lviv University. 2019. № 22. P. 74-80; Моравецький О. М.
Сцієнтизм Нового часу в контексті формування раціоналістичної парадигми // Materialsof International research and
practice conference «Modernmethods, innovations and operational experience in the field of social sciences» (Lublin, October
20-21, 2017). Lublin: Izdevnieciba «BaltijaPublishing», 2017. P. 180-182; Моравецький О. Філософський аналіз
раціональності у постмодерні // Implementation of modern science into practice: Abstracts of International Scientific and
Practical conference Varna, Bulgaria 12-13 January 2020. C. 165-169. та ін.

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендації: 1. Доцільним є приведення Опису ОНП до затвердженого МОН шаблону.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендації: 1. Впровадження інституційного забезпечення формування soft skills та їх актуалізація у вигляді ОК.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендації: 1. Наявні позитивні практики на ОНП мають шанс відкрити програму для іноземців.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендації: 1. Розширення географії публікацій, в т.ч. за рахунок активізації публікації результатів досліджень на
сторінках видань, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science. 2.
Впровадження системи обов'язкових зарубіжних наукових стажувань .

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендації: 1. Впровадження дієвої системи електронного навчання.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендації: 1. Стимулювання публікаційної активності у міжнародних виданнях, включених до науко-метричних
баз Scopus та Web of Science. 2. Активізація стажування викладачів ОП у провідних навчальних закладах України, де
діють центри філософської освіти, а також у зарубіжних освітніх і наукових центрах.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендації: 1. В умовах карантинних обмежень не зайвим може стати формування сучасної платформи
електронного навчання.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендації: 1 . Впровадження практик щорічного моніторингу ОНП з урахуванням позиції аспірантів. 2.
Формування систему внутрішнього аудиту якісних показників роботи ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендації: 1. Розміщення проєкту ОНП на офіційних ресурсах ЗВО та розробка форми зворотнього зв'язку з метою
збору пропозицій.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендації: 1. Посилити тематичну прив’язаність публікацій здобувачів третього рівня вищої освіти до
проблематики науково-дослідних тем, які виконуються на кафедрах. 2. Публікації результатів досліджень аспірантів
на сторінках видань, що індексуються в міжнародних науко-метричних базах Scopus та Web of Science.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛИМАН ІГОР ІГОРЕВИЧ
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