
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36751 Філософія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 033 Філософія

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ковтун Наталія Михайлівна, Орленко Ірина Миколаївна, Карпенко
Іван Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 06.07.2020 р. – 08.07.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020-pg-
philosophy.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/accreditation-
philosophy.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальне враження експертів щодо реалізації освітньої програми «Філософія» за третім рівнем вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка є позитивним. Остаточно позитивне враження від ОП
констатувалось не тільки після ознайомлення з відповідними документами, але і внаслідок бесід групи експертів з
основними стейкхолдерами: здобувачами вищої освіти, академічною спільнотою, що задіяна в освітньому процесі,
представниками роботодавців, а також з усіма зацікавленими і дотичними до реалізації ОП представниками ЗВО,
що було передбачено програмою роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи. Експерти
відзначають зацікавлене ставлення ЗВО, його керівництва до ОП, що акредитується, вони виказують обізнаність
щодо її реалізації, всебічно володіють інформацією про здобутки ОП та наявні проблеми, всіляко підтримують
структурні підрозділи, задіяні в її провадженні, а також здобувачів вищої освіти та науково-педагогічний персонал.
В ОП враховано досвід провідних вітчизняних ЗВО, визнаних центрів філософської освіти в Україні, аналогічних
іноземних програм, а також враховано вимоги Національної рамки кваліфікації дев’ятого рівня. Цілі освітньої
програми та програмні результати навчання за ОП в цілому задовольняють потреби всіх заінтересованих сторін.
Шляхом обговорення, консенсусом експертна група дійшла висновку, що за 3 критеріями оцінювання якості ОП
вона відповідає рівню відповідності «А» (освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю
відповідають визначеному критерію, у тому числі мають інноваційний/взірцевий характер), а за 7 критеріями ОП
відповідає рівню відповідності «В» (освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають
визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими). Експерти вважають, що ЗВО свідомий щодо тих недоліків,
що присутні в реалізації ОП, дослухається до порад та рекомендацій експертів щодо її покращення і має чіткий і
цілком реальний план усунення недоліків.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

В загальному вигляді до сильних сторін ОП та позитивних практик, що супроводжують її реалізацію можна
віднести: налагодження стійких горизонтальних зв’язків та комунікація між академічної спільнотою ЗВО, що
задіяна в освітньому процесі та здобувачами вищої освіти; досить високу публікаційну активність здобувачів вищої
освіти (практично всі аспіранти четвертого і третього року навчання мають необхідну для захисту кількість
публікацій, в тому числі і в закордонних виданнях); традиційні усталені двосторонні зв’язки з представниками
роботодавців, що маніфестуються працевлаштуванням випускників аспірантури та регулярним проведенням
спільних наукових заходів; активну міжнародну діяльність, пошук партнерів для постійного інноваційного розвитку
ЗВО та конкретної ОП; кваліфікований викладацький склад; врахування думок всіх основних стейкхолдерів,
відкритість і готовність до змін, ясне бачення перспектив розвитку ОП. Найголовнішим, на думку експертів, є те, що
в ЗВО практично сформувалась «критична маса» дослідників, які спільно працюють в руслі наукового пошуку,
визначеного темами науково-дослідної роботи кафедр, а отже є можливість забезпечення якісної і повноцінної
освітньої і наукової підготовки аспірантів. Здобувачі вищої освіти за ОП, що проходить акредитацію, мають
широкий спектр можливостей для презентації та апробації своєї наукової діяльності (проведення наукових
конференцій на регулярній основі, наявність двох фахових видань (категорії Б): «Вісник Львівського університету.
Серія: філософські науки» та «Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії»),
обговорення проміжних результатів та отримання всебічної наукової консультації за тематикою свого дослідження.
Наявність наукового потенціалу за спеціальністю «Філософія» в закладі вищої освіти підтверджується, зокрема,
десятками захищених протягом останніх років кандидатських дисертацій, в тому числі і викладачами
філософського факультету, і викладачами, що працюють на філософських кафедрах ЗВО м. Львова та інших регіонів
України

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

За підсумками всебічного аналізу та узагальнення відповідних документів та проведених зустрічей експерти дійшли
висновку, що реалізація освітньої програми «Філософія» за третім рівнем вищої освіти, має низку наразі не
вирішених проблем, усунення яких, безумовно, буде сприяти її вдосконаленню та відкриє належні перспективи для
її розвитку. У зв’язку з цим, експерти висловлюють наступні рекомендації: в ОП слід більш чітко прописати
програмні результати навчання; у процедурі подальшого оновлення ОП доцільним є запровадження її
оприлюднення як проєкту (до затвердження) на сайті з метою збору пропозицій усіх зацікавлених сторін;
запровадити регулярні опитування стейкхолдерів щодо якості ОП та програмних результатів навчання, фіксувати
результати опитувань у протоколах кафедри, а також заслуховувати відповідну інформацію на вченій раді
факультету та знайомити з нею здобувачів та викладачів шляхом оприлюднення на веб-сайті; залученість
представників роботодавців до організації та реалізації ОП доповнити їх участю в навчальному процесу на ОП як
викладачів окремих освітніх компонентів (можливо на умовах погодинної оплати); з метою наближення освітнього
процесу здобувачів до їх наукових досліджень слід оновлювати перелік вибіркових дисциплін відповідно до
наукових інтересів аспірантів, а також унормувати процедуру вибору навчальних дисциплін для аспірантів
включаючи у тому числі можливість вибору ОК з інших рівнів освіти та вибору ОК поза меж «Складовою 1» та
«Складовою 2» згідно навчального плану; при формулюванні тем дисертаційних досліджень аспірантів доцільно
більш послідовно узгоджувати їх з напрямами досліджень наукових керівників, а також постійно моніторити
відповідність публікацій наукових керівників темам досліджень здобувачів; цілком доречним було б подальше
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розширення географії публікацій результатів наукових досліджень здобувачів у фахових вітчизняних та іноземних
виданнях та їх більш активне залучення до програм академічної мобільності; науково-педагогічним працівникам
варто докладати більше зусиль для публікації своїх статей у періодичних виданнях, які індексуються у Web of
Science і Scopus. Останнє вкрай важливо як необхідна умова створення разових спеціалізованих рад; за умов
перспектив запровадження дистанційної форми навчання варто уніфікувати технологічні рішення, які
використовуються в межах ОП, а також внести відповідні зміни до робочих програм навчальних дисциплін
(силабусів) та підготувати необхідні матеріали; в ситуації впровадження дистанційної форми освітньої і наукової
діяльності внаслідок пандемії та задля вдосконалення освітніх і наукових практик на ОП була би доцільною
активізація дистанційної форми стажування здобувачів і викладачів ОП у провідних навчальних закладах України,
де діють центри філософської освіти та науки, а також у зарубіжних освітніх і наукових центрах. На підставі всього,
що було сказано, на думку експертів було б доцільним запровадження системи внутрішнього аудиту освітнього
процесу.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

На етапі проектування та розроблення ОП було залучено широке коло фахівців, що представляють академічну
спільноту Львівського університету та ЗВО м. Львова, потенційних роботодавців та випускників аспірантури
попередніх років. Освітня програма (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-
prohrama-pidhotovky-doktora-filosofii-za-spetsial-nistiu-033-Filosofiia.pdf) має чітко сформульовані цілі, що
відповідають місії та стратегії Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), стратегіям відповідних кафедр
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/stratehiia-rozvytku.pdf,
https://filos.lnu.edu.ua/department/filosofiji) та знайшли подальшу деталізацію в навчальному плані за спеціальністю
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Navchal-nyy-plan-za-spetsial-nistiu-033-Filosofiia-ochna-f-ma-
navch..pdf). Точки дотичності змістовного наповнення цих документів є наступні: врахування глобалізаційних
викликів і формування суспільства знань в контексті яких філософія покликана шукати відповіді на
фундаментальні питання, які стоять перед людством і не можуть бути розв’язані в межах лише природознавства й
доктрин економічного процвітання; висвітлення проблем людського покликання, свободи, гідності, справедливості,
істини, краси, добра, моральної відповідальності, творчого мислення; підготовка висококваліфікованих кадрів, яких
потребує суспільство та держава; участь в міжнародних програмах академічного обміну; формування особистості як
носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; поглиблення інтеграції у світовий освітній та науковий простір;
розробка та реалізація навчальних програм гнучких до вимог ринку; залучення до навчального процесу
роботодавців; формування інтелектуальної еліти; формування у здобувачів освіти патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності
громадянського суспільства. Відповідно можна зазначити, що цілі ОП є досить чіткими, дозволяють відрізнити її від
аналогічних програм та корелюють із місією та стратегією розвитку ЗВО.

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

Під час проведення зустрічі та бесіди зі здобувачами вищої освіти всіх років навчання (і денної, і заочної форми
навчання) було встановлено, що вони долучаються до оновлення ОП та корекції її програмних результатів через
формулюванням своїх пропозицій, які обговорюються на засіданнях кафедр. Представники академічної спільноти
(науково-педагогічні працівники, що працюють на ОП) своєчасно вносять зміни до змістової частини освітніх
компонентів ОП, що відображають результати їх наукових досліджень. На зустрічі із представниками роботодавців
(проректором Львівського державного університету внутрішніх справ, доктором юридичних наук, професором
Балинською О. М., завідувачем кафедри філософії Львівського національного медичного університету імені Д.
Галицького, доктором філософських наук, професором Держком І. З., завідувачем кафедри філософії Національного
університету «Львівська політехніка» доктором філософських наук, професором Карівцем І. В.) останні акцентували
на тому, що їх ЗВО давно і плідно співпрацюють із філософським факультетом Львівського національного
університету імені Івана Франка, зокрема і в частині урахуванням їх пропозицій та потреб при визначенні цілей ОП
та програмних результатів навчання, що пов’язане з тим, що значна кількість випускників аспірантури працюють на
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їх кафедрах і демонструють високий рівень педагогічної і наукової підготовки. Більш детально дивись за
посиланнями: 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, https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Zustrich-zi-steykholderamy.pdf

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.

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності: ЗВО західних областей України потребують підготовки філософських кадрів вищої кваліфікації з
орієнтацією на сучасні тренди розвитку спеціальності «Філософія», а саме, орієнтації на означення нового контексту
розуміння світових, регіональних, національних і громадянських процесів, виходячи з переосмислення природи
людини, поняття розуму, соціального буття і сутності світового культурно-цивілізаційного розвитку. Останнє
відображено в орієнтації освітніх компонентів ОП на історико-філософську спадщину і світову культуру, пошук
відповіді на сучасні суспільні і культурні проблеми, зокрема регіонального характеру, основоположні цінності, що
виступають орієнтиром в розбудові української держави та української національної ідентичності. Саме такому
контексті в ОП запропоновано дисципліну «Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства»; ринку
праці, галузевого та регіонального контексту, що відображається в орієнтації випускників ОП на працевлаштування
в медичних університеті та коледжі, Університеті внутрішніх справ, «Львівській політехніці», Дрогобицькому
педагогічному університеті, Національній академії мистецтв, Музичній академії тощо. Важливою локацією щодо
заповнення потреб у фахівцях вищого рівня за спеціальністю «Філософія» є самоврядні організації культурно-
просвітницького спрямування та місцеве самоврядування. Значимою складовою ОП є її орієнтація на регіональні
культурні особливості, що пов’язані зі сталими етнічними меншинами. Це стосується, зокрема, залучення наукової і
культурної спадщини сусідніх народів і створення можливостей для випускників аспірантури працевлаштовуватись
в навчальних і музейних закладах, адміністративно-управлінських структурах області і районів Західного регіону
України; досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм: порівняльний аналіз аналогічних ОП Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (file:///C:/Users/home/Downloads/033_phylosophy_2019.pdf),
Київського національного університету імені Т. Шевченка
(http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Aspirantura/ONP/%D0%9E%D0%9D%D0%9F_033_%D1%83%D0
%BA%D1%80.pdf), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(http://philosophy.karazin.ua/ua/study/osv_prof_programy/philosophy_aspirant.pdf), Варшавського університету
(https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/program-ksztalcenia/) свідчить, що вони були враховані при визначенні цілі ОП,
що акредитується та програмних результатів навчання на ній.

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

Стандарт третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «033 філософія» відсутній. З огляду на
це програмні результати навчання за ОП, що акредитується, відповідають вимогам дев’ятого рівня Національної
рамки кваліфікації і передбачають здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та
дослідницької діяльності та глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань. Найбільш
загальними програмними результатами навчання за ОП є: концептуальні та методологічні знання в галузі чи на
межі галузей знань або професійної діяльності втілюються у результатах засвоєння провідних тенденцій розвитку
сучасної філософії та цивілізаційного розвитку і з врахуванням нових потреб критичного мислення,
інтелектуального та етичного розвитку людини; спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання
значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих
знань і професійної практики, забезпечується вміннями застосовувати сучасні наукові методи для аналізу
суспільних явищ і процесів, презентації наукових даних; здатність до започаткування, планування, реалізації та
коригування процесу наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності та вмінням
планувати і реалізувати усі етапи аналізу і синтезу знань, обґрунтовувати його практичну значущість, спираючись
на достовірні емпіричні дані; здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та комплексних ідей
забезпечується вмінням диференціювати теоретичний, методологічний та парадигмальний аспекти філософських
досліджень; вміти визначати внутрішні суперечності в суспільних процесах і в логічно-теоретичному їх вираження;
здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення забезпечуються вмінням самостійно визначати свої
навчальні задачі в межах формальної і неформальної освіти, розумінням власної відповідальності за наслідки своєї
діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Експерти відзначають як сильні сторони та позитивні практики ОП те, що вона має чітко сформульовані цілі, які
відповідають місії та стратегії закладу вищої освіти, а програмні результати навчання визначаються з урахуванням
позицій та потреб заінтересованих сторін (стейкґолдерів) та з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку
праці, галузевого та регіонального контексту, досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм. Позитивним є
усвідомлення здобувачами вищої освіти кореляції цілей та програмних результатів ОП з їхнім подальшим
професійним життям, науковою та педагогічною діяльністю.

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

Експерти вважають, що за умови відсутності затвердженого стандарту третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти за спеціальністю «033 філософія» було б не зайвим розробити тимчасовий стандарт за цією спеціальністю.
Принаймні було б доцільним оновлення ОП за запропонованою формою (https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf), яка надає можливість більш
розлого і акцентовано формулювати програмні результати навчання, тим більше, що ця тема активно оборювалася з
усіма стейкхолдерами.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг освітньої програми (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам законодавства (ст. 5 Закону України
«Про вищу освіту») і складає 40 кредитів, що засвідчують оригінали освітньо-наукової програми за спеціальністю
033 Філософія третього рівня вищої освіти та відповідного Навчального плану, затверджених в установленому
порядку Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка від 25.05.2016 року (протокол №
20/5) і при розробці яких ЗВО керувався вимогами Національної рамки кваліфікації дев’ятого рівня. В організації
освітнього процесу ЗВО керується «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),
«Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасовим положенням «Про порядок забезпечення вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-
12-31-polozhennia.pdf.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Узгоджене рішення експертної групи щодо змісту освітньої програми полягає в тому, що вона має чітку структуру,
освітні компоненти, які включені до неї, 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. Таке рішення було прийнято на підставі аналізу
структурно-логічної схеми ОП, інформації про обов’язкові освітні компоненти ОП (таблиця 1), матриці відповідності
програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання (таблиця 3), під час відео
конференцій зі здобувачами вищої освіти, які продемонстрували засвоєні результати навчання і висловлювали своє
задоволення від змісту освітньої програми, освітніх компонентів та набутих компетентностей та науково-
педагогічними працівниками, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на
ній. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ в поєднанні з постійною корекцією
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змісту освітніх компонентів з боку здобувачів вищої освіти та можливих роботодавців дозволяють досягати заявлені
цілі та програмні результати навчання.

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

Експерти відзначать, що зміст освітньої програми, її структура та зміст освітніх компонентів відповідають
предметній області спеціальності «033 Філософія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, яка охоплює
комплекс ідей, понять, категорій, теорій, принципів, методів, концепцій, підходів, стратегій філософії як
фундаментального способу культурної рефлексії, функціонування і трансформація інтелектуальних практик.
Теоретичний зміст предметної області спеціальності «033 Філософія» деталізується через сукупність освітніх
компонентів ОП, що націлені на засвоєння глибинних знань зі спеціальності: Філософія у світлі глобальних
викликів, Філософія, Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства, Філософія історії як теорія
цивілізаційного розвитку, Практична філософія: її витоки і сучасні особливості, Соціальний міф в сучасній культурі,
Соціальні практики масової культури, Лінгвістичний поворот і семіотика в аспекті філософії «втіленого розуму»,
Метафізичний дискурс в контексті сучасних переосмислень, Ситуація постмодерну в сучасній філософії,
Семіотичний аналіз в філософсько-культурологічних дослідженнях, Ідентичність у філософії Нового часу та її
сучасне переосмислення, Філософська антропологія і проблема людини, Соціокультурні виміри тілесності, Сенс
життя як проблема сучасної філософії, Актуальні проблеми сучасної філософії культури, Культурна антропологія та
постколоніальні студії. Перелічені освітні компоненти, з одного боку, логічно вписуються в предмету область
філософії, а з іншого активно «працюють» на розвиток особистісних якостей здобувачів вищої освіти, їх ціннісних
орієнтацій та розвиток соціальних навичок (soft skills). В своїй цілісності і єдності зміст освітньої програми
спрямований на підготовку здобувачів вищої освіти до основних сфер майбутнього працевлаштування: науково-
дослідна робота, викладацька діяльність, робота в громадських організаціях, органах місцевого самоврядування,
засобах масової інформації.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством, зафіксовано в низці нормативних
документів Львівського національного університету імені Івана Франка: «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), «Тимчасове положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Тимчасове положенням «Про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. І. Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf. 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. Структурою освітньої програми та
навчальним планом передбачена можливість здобувачу вищої освіти вибрати навчальні дисципліни в обсязі 18 із 40
кредитів ЄКТС. Дисципліни вільного вибору аспірантів орієнтовані на забезпечення їхніх індивідуальних освітньо-
наукових потреб та сприяють їхній академічній мобільності. Технічно вибір реалізується наступним чином:
здобувач має можливість вибирати зі складової 1 (глибинні знання зі спеціальності) одну із п’яти запропонованих
дисциплін, а із складової 2 (загальнонаукові компетентності) – одну з двох запропонованих дисциплін. Під час
дистанційної зустрічі зі здобувачами вищої освіти вони підтвердили реальну можливість вільного вибору дисциплін
в зазначеному обсязі

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти урегульовується «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), яке є засадничим при розробці силабусів і
робочих програм навчальних дисциплін: Психологія вищої школи, Педагогіка вищої школи Методологія підготовки
наукової публікації, Підготовка науково-інноваційного проекту, Інтелектуальна власність і трансфер технологій. У
кредитах ЄКТС обсяг педагогічної практики складає 4 кредити. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти та
роботодавцями вони підтвердили, що компетентності, отримані здобувачами під час практики, є корисними в їхній
подальшій професійній діяльності.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Значна частина освітніх компонентів ОП спрямована на розвиток соціальних навичок (soft skills) здобувачів вищої
освіти, таких як: володіння різними режимами та формами публічного мовлення, засобами та стратегіями
інтелектуальної полеміки; вміння співпрацювати в команді, розподіляти зусилля між колегами, працювати на
спільний результат; співпрацювати з колегами задля ефективного розв’язання поставлених завдань, допомагати і
підтримувати колег в їхніх інтелектуальних зусиллях; здатність генерувати нові ідеї; здатність спілкуватися
іноземною мовою; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань); здатність бути критичним і самокритичним;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; навички
організації та проведення дискусій, активної участі у критичному фаховому діалозі. Ці 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 експерти мали можливість переконатися у їх схвальні оцінці рівня фахової ерудиції та
здатності комунікації здобувачів вищої освіти ОП. Підчас співбесід зі здобувачами вищої освіти та студентським
самоврядуванням вони продемонстрували достатньо високий рівень володіння соціальними навичками та відмітили
ефективність різноманітних заходів, що проводяться на факультеті та в університеті і які спрямовані на набуття та
розвиток соціальних навичок.

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

Професійний стандарт відсутній. За цих обставин ОП і навчальний план за спеціальністю зорієнтовані, окрім
дев’ятого рівня Національної рамки кваліфікації, також на Пункт 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text), який визначає, що ОП третього рівня має включати
чотири компоненти, які забезпечують набуття таких компетентностей як: здобуття глибинних знань із
спеціальності; оволодіння загальнонауковими компетентностями; набуття універсальних навичок дослідника та
здобуття мовних компетентностей.

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

Обсяг освітньої програми «Філософія» та окремих освітніх компонентів урегульовані «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), і в кредитах ЄКТС мають такий вигляд: загальний обсяг
освітньої програми відповідає вимогам законодавства (ст. 5 Закону України «Про вищу освіту») і складає 40
кредитів. Затим всі освітні компоненти згруповані за такими рівно поцінованими тематичними блоками, що
перетинаються: нормативні навчальні дисципліни (22 кредити ЄКТС); глибинні знання зі спеціальності (7 кредитів
ЄКТС); загальнонаукові компетентності (4 кредити ЄКТС); універсальні навички (4 кредити ЄКТС); мовні
компетентності (7 кредитів ЄКТС); дисципліни вільного вибору аспіранта (18 кредитів ЄКТС); глибинні знання зі
спеціальності (9 кредитів ЄКТС); загальнонаукові компетентності (9 кредитів ЄКТС). Окремо передбачено
проходження аспірантом педагогічної практики (4 кредити ЄКТС). Самостійна робота здобувачів становить 2/3 від
загальної кількості годин на окремий освітній компонент. 16 тижневе навчальне навантаження та оптимальне
розподілення навчальних годин дають змогу здобувачам провадити власні наукові проекти та брати участь в
програмах обміну. Зміст самостійної роботи аспіранта з конкретної дисципліни визначається робочою програмою
навчальної дисципліни (силабусом). Самостійна робота здобувачів забезпечується системою навчально-методичних
засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні та методичні
посібники, конспекти лекцій, практикуми тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи здобувачів
передбачають можливість проведення самоконтролю з боку здобувача. Для самостійної роботи здобувачу також
рекомендується вiдповiдна наукова та фахова монографічна i періодична література. Навчальний матеріал
навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної
роботи виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні
навчальних занять. Здобувачам вищої освіти за їх вмотивованої заяви можуть бути встановлені на поточний
навчальний семестр індивідуальні графіки навчального процесу. Кожного семестру відбуваються зустрічі здобувачів
з гарантом ОП, де обговорюється питання реального обсягу навантаження. З‘ясування питань, чи не перевантажені
аспіранти, чи вистачає їм часу на самостійну роботу визначається шляхом опитування. Під час зустрічі групи
експертів зі здобувачами вони зауважень і скарг щодо навчального перевантаження не висловлювали.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Освітня програма не передбачає дуальної форми освіти

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Освітні компоненти освітньої програми логічно взаємопов’язані в систему і в своїй сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання, зміст освітньої програми відповідає предметній області
спеціальності, реалізація освітньої програми забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills), структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії.

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

Слабкі сторони та недоліки у контексті Критерію 2 не виявлено

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, у тому
числі мають інноваційний характер.

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

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

Правила прийому до аспірантури та докторантури як 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). Правила містять контактну інформацію,
етапи вступної кампанії, перелік вступних випробувань, інформацію про вартість навчання, правила подачі
документів тощо. На навчання за освітньої програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за
спеціальністю «033 філософія» приймаються особи, які здобули ступінь магістра або мають кваліфікацію
спеціаліста. Отже, Правила прийому на навчання до ЗВО відповідають Умовам прийому до закладів вищої освіти,
затверджених МОН України, вони є чіткими та зрозумілими і не містять дискримінаційних положень

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми. Зокрема,
програма вступного випробування в аспірантуру з галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 –
філософія (https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-philosophy) враховує особливості самої
освітньої програми і тематично згрупована за трьома основними напрямками: історія філософії ( виникнення
філософії та її функції; головні постаті і проблеми в історичному розвитку західноєвропейської філософії;
метафізика, онтологія і діалектика; гносеологія, епістемологія і праксеологія; історія української філософії);
філософська антропологія і філософія культури (особливості аксіології як ділянки філософського знання;
аксіологічне розуміння культури у європейських філософських течіях; семіотичне дослідження культури; культура
як знакова система; ціннісна теорія культури; проблема національної культури і національної ідентичності в
сучасних умовах; постспостмодерна парадигма культурного розвитку і поняття гіперреальності; філософська
антропологія в структурі філософського знання; зв'язок філософської антропології з біологією, психологією,
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етнологією та іншими дисциплінами; головні тенденції та різновиди сучасної філософської антропології); соціальна
філософія та філософія історії (соціальна філософія як соціогуманітарна дисципліна; становлення української
соціальної філософії; розвиток соціальної філософії у XX-ХХІ ст.; філософія сталого розвитку; системний погляд на
суспільство; філософія громадянського суспільства; філософія свободи, відповідальності і справедливості; філософія
культури та історії). Додаткові вимоги щодо вступників, які здобули ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста за іншими спеціальностями, мають за мету з’ясувати адекватність їхніх уявлень про філософію як
галузь наукового знання і їх здатність до наукової роботи. Форми та зміст вступних випробувань в цілому
відповідають рівню вхідних компетентностей здобувачів, необхідних для того, щоб розпочати навчання на освітні
програмі.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності
регламентуються унормовуються в ЗВО низкою документів, зокрема, 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. Вони
розміщені на сайті ЗВО, є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

ЗВО затверджено Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті. Він оприлюднений на сайті і є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. В ході проведення зустрічей з гарантом ОП та здобувачами вищої освіти було
встановлено, що практичних випадків застосування цього Порядку за останні чотири роки не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень,
оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, враховують особливості освітньої програми
«Філософія». Нормативними документами ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, а також результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. Вони доступними для всіх учасників освітнього процесу.

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

Слабкі сторони та недоліки у контексті Критерію 3 не виявлено

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, у тому
числі мають інноваційний характер.
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Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Експертам було надано докази, що в межах ОП форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
враховують принципи академічної свободи. В ЗВО впроваджена академічна свобода, яка передбачає розвиток
людського мислення через критичне ставлення. У процесі спілкування зі здобувачами ОП та студентським
самоврядуванням 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. Здобувачі засвідчили також можливість заміни екзаменаторів на підставі механізму можливого
конфлікту інтересів. Студентоцентрованість підтверджується широкою палітрою можливостей здобувачів брати
участь у різних заходах університету та факультету, впливати на процес оновлення ОП, переважно через участь у
студентському самоврядуванні, в засіданнях методичних семінарів та засіданнях кафедр філософії та історії
філософії. У встановлені терміни у навчальному закладі проводяться опитування здобувачів ОП згідно з
«Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього
процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) з метою з’ясування якості
наданих освітніх послуг та визначення прийнятності для навчання освітнього середовища. Заявлена інформація
знайшла підтвердження в опитуваннях самих здобувачів і роботодавців.

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

Експерти отримали свідчення того, що усім учасникам освітнього процесу надається доступна і зрозуміла
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів. Програми навчальних дисциплін ОП наявні на сайті вищого навчального закладу у
відділі аспірантури і докторантури. Зокрема за посиланням (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/FILOSOFIYA-SYLABUS.pdf) наявний силабус з філософії. На сайті наявні й інші силабуси
або навчальні програми в межах ОП, серед них навчальна програма з іноземної мови з гуманітарним спрямуванням
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Inozemna-za-fakhovym-spriamuvanniam.pdf), силабус з
навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1.-
Psykholohiia-vyshchoi-shkoly.pdf) та ін. Під час зустрічей зі здобувачами експертна група уповні переконалась, що
інформація про цілі, зміст та результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів є доступною і зрозумілою для них. На підставі аналізу змісту ОНП, даних, наведених у Таблицях 1 і 3
експертна група переконалась, що заявлені в ОП форми і методи навчання та викладання, цілком сприяють
досягненню програмних результатів. Зокрема, здобувачі ОП засвідчили, що у процесі навчання проходили
тестування через систему MOODLE.

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

На підставі аналізу звітів та безпосереднього опитування здобувачів встановлено, що в процесі реалізації ОП
широко реалізується принцип поєднання навчання і досліджень, в результаті чого були опубліковані статті та тези
доповідей і матеріалів конференцій. Серед них слід згадати, насамперед, такі публікації: Богун О. Еко-спінозизм як
сучасний контекст метафізики Бенедикта Спінози // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2019. Серія «Філософія», 38, С. 11-23; 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; Стрижик І. Втілене буття у філософії Габріеля Марселя: Антропологія тіла як пограниччя між
матерією та духом // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2019. № 23. С. 59-68; Дзюбак Р. Б.
Концепції секуляризації на тлі глобальних трансформацій релігійного ландшафту сучасності // Humanities Studies.
2020. 79 (№ 2) С. 153-168; Федишин М. Суспільство ризику: тенденції глобалізації віртуального натовпу шляхом
маніпуляції свідомістю населення // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 147 (№ 8). Ч. 2. С.
161-165; Сивак М. Релігійно-світоглядні основи еклезіологічного розуміння шлюбу. Науковий вісник Львівського
державного університету внутрішніх справ. 2016. Вип. 1. С. 63-72 та ін
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Викладачі, які задіяні в ОП займаються оновленням змісту програми та навчальних планів дисциплін, які читають,
та враховують магістральні тенденції розвитку як ринку праці, так і спеціальності. Зокрема, викладачі кафедри
проходять планові стажування як у вітчизняних, так і закордонних ЗВО (див. Таблиця 2).

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

В межах ОП кафедри філософії та історії філософії займаються співпрацею з іноземними ЗВО, зокрема реалізуються
низка міжнародних проектів. На підставі результатів зустрічей зі здобувачами ОП та професорсько-викладацьким
складом експертною групою встановлено, що на базі кафедр філософії та історії філософії в межах співпраці з
іноземними ЗВО, здійснюється активна політика інтернаціоналізації освітньої і наукової діяльності. Зокрема, 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
(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).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

На підставі результатів опитування здобувачів ОП було виявлено достатньо високий рівень задоволеності здобувачів
ОП за такими критеріями, як структура та спрямування навчальних дисциплін, методи проведення навчальних
занять, форми поточного контролю та критерії оцінювання знань здобувачів, їх можливості вільного спілкування,
освітньої та наукової взаємодії з викладачами та провідними науковцями ЗВО. Встановлено високий рівень
компетентності викладачів, задіяних у функціонуванні ОП. Окрім того, експертами зроблено висновок, що
здобувачі ОП успішно поєднують освітні практики в межах освоєння широкої палітри навчальних дисциплін і
практик наукових досліджень.

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

Доречним було б подальше розширення географії публікацій результатів досліджень здобувачів у фахових
вітчизняних та іноземних виданнях. Також доцільною в ситуації впровадження дистанційної форми освітньої і
наукової діяльності внаслідок пандемії була б активізація дистанційної форми стажування здобувачів і викладачів
ОП в іноземних закладах вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
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окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

У процесі акредитаційної експертизи встановлено, що форми та методи контрольних заходів (вхідний, поточний та
семестровий контроль) завчасно повідомляються здобувачам освіти. Зокрема, здобувачі ОП можуть вільно
отримати інформацію на кафедрах філософії і історії філософії, чи безпосередньо під час консультації з
викладачами і завідувачами кафедр, задіяних на ОП. 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). Здобувачі ОП
ознайомлені з процедурою можливої заміни екзаменатора у зв’язку з конфліктом інтересів. У «Положенні 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), у п. 6 окреслено процедуру
організації, планування та проведення контрольних заходів. У п. 6.4 цього документу акцентується увага, що
викладачі на відповідній ОП упродовж перших двох тижнів кожного семестру зобов’язані ознайомити здобувачів з
критеріями оцінювання та іншими положеннями, що стосуються освітнього процесу. Безпосередньо форми
контролю можливості засвоєння різних компонентів ОП регулюються через норми «Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Згідно
з п.7 цього положення підсумкові форми контролю і підсумкова атестація здобувачів освіти ступеня доктора
філософії здійснюється кафедрою, за якою закріплений аспірант та Вченою радою факультету. У ЗВО наявна чітка
регламентація процедури ліквідації академзаборгованості здобувачів. Під час поточного контролю використовується
усне і письмове опитування, тестові завдання, письмові контрольні роботи, що зазначено в робочих програмах та у
методичних рекомендаціях. Семестровий контроль має форми іспиту та заліку, які проводяться у письмовій чи усній
формі.

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

Оскільки на момент подання документів на акредитацію стандарт вищої освіти за спеціальністю був відсутній, ОП
передбачає проведення атестації здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. При
цьому згідно з «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим
керівником (або консенсусним рішенням двох керівників). Водночас у п.2.6 «Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» акцентовано, що ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою
радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти
відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді

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

Під час акредитаційної експертизи було встановлено, що «Тимчасове положення про організацію освітнього
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/Тимчасове-положення-про-організацію-освітнього-процесу-у-Львівському-національному-
університеті-імені-Івана-Франка.pdf), яке регламентує правила проведення контрольних заходів, та «Тимчасове
положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) забезпечують об’єктивність екзаменаторів, визначають порядок
оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження. На підставі опитування здобувачів було
з’ясовано, що в умовах переходу на дистанційні форми навчання в межах ОП проводилися різні форми контролю.
На рівні дистанційного навчання здійснювалося навчання через електронні платформи, зокрема проводилося
тестування здобувачів ОП через систему MOODLE. Під час бесіди з представниками адміністрації виявлено, що
процедура врегулювання конфліктів у вищому навчальному закладі наявна. Вона реалізується у процесі
формування за заявою здобувача або викладача спеціальної комісії з обов’язковим введенням представника
студентського самоврядування, яка має на меті вирішити конфлікт. До складу апеляційної комісії входять: голова –
декан факультету (заступник декана), завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який
читає відповідну дисципліну, але не брав участь в проведенні цього семестрового контролю, представник відділу
аспірантури та докторантури, та представник ради самоврядування. Експертною комісією у процесі бесід зі
здобувачами і студентським самоврядуванням виявлено, що на ОП подібних прецедентів не було. Однак, в
магістратурі відповідної спеціальності був випадок заміни екзаменатора внаслідок виявленого конфлікту інтересів,
що засвідчує наявність відповідних практик у вищому навчальному закладі.
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4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

На підставі роботи експертної групи встановлено, що у ЗВО діють чіткі та зрозумілі стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності. Вони базуються на «Положенні про забезпечення академічної
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», де приведено системний комплекс
заходів, що мають забезпечити академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти та академічного персоналу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) Під час зустрічей та бесід зі
здобувачами та представниками академічної спільноти було встановлено, що ЗВО активно популяризує академічну
доброчесність в освітньому середовищі, регулярно проводяться бесіди щодо запобігання академічної
недоброчесності як у процесі викладання відповідних навчальних дисциплін, так і на методичних семінарах і
засіданнях кафедр, які забезпечуються реалізацію ОП. У ЗВО проводяться планові і позапланові перевірки
кваліфікаційних робіт здобувачів та наукових публікацій на плагіат у системах та на онлайн-сервісах. На підставі
зустрічей зі здобувачами ОП була з’ясована їх обізнаність з процедурами перевірки публікацій на відсутність
плагіату в матеріалах конференцій, наукових статтях, монографіях, кваліфікаційних роботах. При цьому значна
увага у відповідях здобувачів стосувалася розуміння ними поняття «самоплагіат» і специфіки використання власних
наукових розробок у тексті кваліфікаційної роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Правила проведення контрольних заходів є доступними для усіх учасників освітнього процесу, вони забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження і послідовно дотримуються під час реалізації ОП.

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

В умовах запровадження обов’язкового дистанційного навчання експертами рекомендовано уніфікувати
технологічні рішення, які використовуються за дистанційною формою навчання в межах ОП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертна група на підставі аналізу стану кадрового забезпечення реалізації освітньої програми «Філософія» у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (відомості про самооцінювання, кадрове забезпечення
програми як воно представлене в ЄДЕБО, уточнене кадрове забезпечення програми у зв’язку з технічними огріхами
завантаження електронних таблиць (Таблиця 2 уточнена), зустрічі зі здобувачами вищої освіти, зустрічі з
академічним персоналом, роботодавцями) дійшла висновку, що академічна і професійна кваліфікація викладачів,
які задіяні в реалізації освітньої програми «Філософія», уповні забезпечує досягнення визначених цією програмою
цілей та програмних результатів навчання. Свідченням цього є те, що всі викладачі програми мають наукові ступені
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та вчені звання (серед них 4 доктори наук), вчасно проходять підвищення кваліфікації, активно публікують
результати своїх наукових досліджень, виступають з доповідями на всеукраїнських і міжнародних конференціях,
круглих столах і симпозіумах. З боку керівництва ЗВО, здобувачів вищої освіти, роботодавців відсутні скарги на
якість надання освітніх послуг. Під час зустрічей здобувачі вищої освіти акцентували на якісному рівні викладання
дисциплін, а роботодавці відзначали достатній і високий базовий рівень підготовки здобувачів під час проходження
ними практики, їх високі аналітичні здібності та здатність і відкритість до соціальної комунікації. Додатковим
елементом позитивної оцінки кваліфікації викладачів є результати опитування студентів Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2019-2020 роки (https://education-quality.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/07/results-2019.pdf; https://education-quality.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/results-
2020-may.pdf

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

Якісне кадрове забезпечення ОП в ЗВО базується на основі відкритої і прозорої процедури добору викладачів.
Конкурсний відбір викладачів відбувається у ЗВО на основі «Порядку проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Означена інформація
знаходить деталізацію у «Положенні про професора (консультанта) Львівського національного університету імені
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/ref_profesor.pdf). На сайті ЗВО розміщений
електронний ресурс Викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/about/teachers/), де наявні профілі штатних науково-педагогічних та наукових працівників,
які містять контактну інформацію, наукові інтереси, наукові публікації, методичні розробки, що свідчить про
постійну зацікавленість ЗВО щодо зростання рівня професійної кваліфікації викладачів. Оголошення про конкурс
на заміщення вакантних посад є відкритою і публічною процедурою. У процесі зустрічі представники академічного
персоналу не висловлювали претензій і нарікань щодо об’єктивного характеру та прозорості процедури обрання.
Позитивним моментом у кадровому забезпечення ОП є те, що до нього залучені викладачі кількох кафедр ЗВО, що,
вимагає посиленої взаємодії серед викладачів і завбачує спільні зібрання усього кадрового складу, що у свою чергу
забезпечує повноцінну реалізацію освітньої програми «Філософія».

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

Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП. У площині
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. Окрім ЗВО, цю інформацію підтвердили також представники
роботодавців на зустрічі з групою експертів. Зокрема, від Львівського державного університету внутрішніх справ –
проректор, д. юрид. н., професор Балинська Ольга Михайлівна, від Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького – завідувач кафедри філософії та економіки, д. філос. н., професор Держко
Ігор Зеновійович, від Національного університету «Львівська політехніка» – завідувач кафедри філософії д. філос.
н., доцент Карівець Ігор Володимирович. Експерти засвідчили залучення роботодавців до реалізації освітньої
програми та освітнього процесу, переконались в наявність та дієвості договорів між ЗВО та роботодавцями на
проведення практики здобувачів третього рівня освіти. Згідно з цими договорами відбувається організація
стажувань і практики для аспірантів, надання можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю
спеціалістів ЗВО, спільну організацію наукових конференцій, семінарів та інших заходів, участь у формуванні тем
дисертацій, програм педагогічної практики та окремих освітніх компонентів. Водночас роботодавці у процесі
зустрічі з експертами відзначали високий фаховий та викладацький рівень здобувачів вищої освіти з ОП
«Філософія».

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

Внаслідок тривалого існування освітньої програми «Філософія» за третім рівнем вищої освіти в ЗВО на ній склалася
стійка практика залучення до аудиторних занять за цією ОП професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців. В межах реалізації ОП до проведення аудиторних занять були залучені провідні
фахівці, як з інших навчальних закладів України (А. Єрмоленко, М. Бойченко, К. Зборовська, І. Держко, І. Карівець),
так і зарубіжних спеціалістів – Петера Кампіца (Відень, Австрія), Яна Лащика та Анджея Горальського (Варшава,
Польща), Агати Гавор (Жешув, Польща) та ін. Відвідування ЗВО іноземними фахівцями супроводжується їх
виступами в аудиторіях перед здобувачами вищої освіта та академічним персоналом.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Порядок підвищення кваліфікації викладачів та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Львівського національного університету імені Івана Франка регулюється через реалізацію постанови Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). При цьому кожен викладач
зобов’язаний не рідше одного разу на п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема, у формі
стажування. Загальний обсяг стажування має становити не менше 6 кредитів ЄКТС (180 год.). Експертною групою
були проаналізовані матеріали про стажування, індивідуальні плани підвищення кваліфікації (стажування) та
відповідні сертифікати. Встановлено, що переважна більшість викладачів, що працюють за ОП «Філософія»
проходили планове стажування у вітчизняних навчальних закладах (докторантурі Львівського національного
університету імені Івана Франка, Українському католицькому університеті, Національному лісотехнічному
університеті, Інституті народознавства України та ін.). Деякі з викладачів пройшли закордонне стажування за
сприяння відділу університету із міжнародної співпраці в університетах міст Вроцлава і Жешува (Польща) та міста
Відня (Австрія), Братислави (Словаччина). Окрім цього, університет надає широкі можливості своїм викладачам
набувати передові цифрові компетенції у межах проектів «Learnopolis» (https://learnopolis.net/), «Інноваційні
технології в освіті» (https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/it-in-education/), мовних курсів
(https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

З метою стимулювання професійного розвитку викладачів та розвитку викладацької майстерності у закладі вищої
освіти діє «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). На сайті закладу
вищої освіти розміщений Колективний договір Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://profkom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/kolektyvnyy.pdf). У Додатку 6 до колективного договору у
«Положенні про порядок встановлення та надання працівникам Львівського національного університету імені Івана
Франка надбавок, доплат, матеріальної допомоги, премій та інших грошових винагород» прописані чіткі критерії
преміювання в тому числі і за викладацьку майстерність. На підставі зустрічі з академічним персоналом
встановлено, що викладачі ОП обізнані основними пунктами цього Положення і погоджуються з його критеріями

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Через процедури конкурсного добору викладачів, які є прозорими, ЗВО вдалось сформувати колектив викладачів з
високим рівнем академічної та професійної кваліфікації, залучених до реалізації освітньої програми «Філософія» і
досягненню нею цілей та програмних результатів навчання.

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

З метою вдосконалення освітніх практик на ОП експерти рекомендують розширити географію фахових публікацій
викладачами ОП. Доречною також залишається активізація публікацій викладачів, задіяних на ОП, в журналах, які
індексуються у Web of Science і Scopus, насамперед, з метою відкриття разових спеціалізованих рад. Експерти
підкреслюють, що вдосконалення освітніх практик на ОП може бути пов’язаним і з активізацією стажування
викладачів ОП у провідних навчальних закладах України, де діють центри філософської освіти, а також у
зарубіжних освітніх і наукових центрах. Доцільним залишається і необхідність зростання кількості фахових
профільних публікацій викладачів ОП з нефілософських дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних
результатів навчання. Відео огляд матеріально-технічної бази Львівського національного університету імені Івана
Франка (https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/) та презентація філософського
ф а к у л ь т е т у (https://lnueduua-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/tetyana_yankovych_lnu_edu_ua/ERPwCbLOr7BOnsrCcoA6TJYBQOUYNbLObD66nh
0EGeKMqA?e=L3Btfw), були надані гарантом програми та дозволяють підтвердити дані, наведені у відомостях про
самооцінювання освітньої програми: аудиторний фонд достатній, аудиторії 201, 220 мають мультимедійне
оснащення; аудиторія 205 це навчально-методичний кабінет та бібліотека факультету, що забезпечена фаховою та
методичною літературою. Бібліотека університету надає можливість безоплатного користування репозитарієм та
базами електронних наукових журналів, реєструвати особисті кабінети у google scholar, доступ до рукописного
каталогу он-лайн та приймає заявки на придбання наукової літератури, передплачує основні фахові видання
України. Навчально-методичне забезпечення змістовно насичене та постійно оновлюється, робочі програми
проходять обговорення на факультеті за участю роботодавців, протокол №6\2 від 23.01.2020
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zustrich-zi-steykholderamy.pdf). Моніторинг якісних
характеристик освітніх програм регулюється «Методичними рекомендаціями 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). Університет має 3
аудиторії, оснащені комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет. Інфраструктура розвинута: студенти та аспіранти
забезпечуються гуртожитком, аспірантів поселяють у кімнатах на дві особи, є також кімнати для сімейних пар. У
гуртожитках є зони відпочинку, облаштовані кухні та пральні кімнати. Також університет має спортивний комплекс,
зокрема басейн, що є безоплатними для здобувачів освіти ЛНУ. Отже, освітня програма підкріплена достатньою
базою матеріально-технічних ресурсів, що сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання.

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

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка надає можливість безоплатного
користування фаховою літературою, репозитарієм та базами електронних наукових журналів, реєструвати особисті
кабінети у google scholar, доступ до рукописного каталогу он-лайн, приймає заявки на придбання фахової наукової
літератури, передплачує основні фахові видання України. На базі бібліотеки проводяться безоплатні тренінги щодо
навчання роботі з базами та архівними ресурсами університету. До послуг здобувачів вищої освіти та навчально-
педагогічних працівників також є бібліотека факультету та науково-методичний кабінет. Університет має
спортивний комплекс, зокрема басейн, що є безоплатними для здобувачів освіти та працівників ЛНУ. 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.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Активна взаємодія здобувачів вищої освіти на ОП з представниками студентського самоврядування та Науковим
товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених дозволяє задовольнити їх освітні потреби та
інтереси (починаючи із затвердження тем дисертаційних досліджень до можливості участь у щорічних
конференціях Університету та безоплатної публікація тез). Доброзичлива атмосфера співробітництва та підтримка
наукових керівників з аспірантів створює комфортні та безпечні, для здобувачів вищої освіти, умови навчання. Під
час бесіди зі здобувачами було з’ясовано, що наукові керівники не тільки консультують аспірантів щодо питань
освітньої програми та наукових досліджень, а й підтримують психологічно, надають інформаційну підтримку щодо
можливості публікації та апробації результатів досліджень, преміювання за досягнення, можливості участі у
програмах академічної мобільності та перезарахуванні результатів навчання (що регулюється «Тимчасовим
положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
та «Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf). Можливість отримати своєчасну консультативну, соціальну та
психологічну підтримку від представників студентського самоврядування, від всіх учасників ОП створює атмосферу
довіри та психологічного комфорту в колективі здобувачів. Під час бесіди аспіранти підкреслювали доброзичливе
ставлення і викладачів, і адміністрації факультету. Можливість (за бажання) проживати у гуртожитку сприяє
задоволенню побутових та соціальних потреб, можливість вибирати навчальні дисципліни згідно інтересів свого
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дослідження - все це дозволяє освітньому середовищу бути безпечним та задовольнити потреби здобувачів вищої
освіти.

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

Структура університету має розгалужену систему консультативних органів, що допомагають підтримувати
продуктивну та дружелюбну атмосферу освітнього процесу та перебування здобувачів в університеті. Координацію
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здійснює
безпосередньо відділ аспірантури та докторантури за активної участі гаранта ОП, відповідних кафедр та наукових
керівників. Освітню підтримку здійснюють, перш за все, наукові керівники аспірантів, що і зазначали під час бесіди
здобувачі. З питань академічної мобільності необхідну консультацію можна отримати у Відділі міжнародних
зв’язків, що надає інформацію для всіх здобувачів освіти про наявні міжнародні програми та відповідає за
організацію міжнародних програм та академічної мобільності університету. Інформаційна підтримка здійснюється
шляхом залучення аспірантів до офіційних сторінок у соціальних мережах Facebook та Instagram, офіційного веб-
сайту факультету та університету. Безкоштовну юридичну кваліфіковану допомогу здобувачам освіти з
різноманітних питань надає Юридичний відділ університету. Первинна профспілкова організація займається
роботою з питань соціально-економічного захисту, побуту, дозвілля, спорту та відпочинку здобувачів. Згідно
«Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього
процесу» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) Центром якості освіти
періодично проводиться анкетування з приводу задоволеності здобувачами якістю навчання. Під час відео-зустрічі
зі здобувачами вищої освіти за ОП експерти чули позитивні відгуки про весь період перебування на їх факультеті під
час навчання та проведення різноманітних освітніх і наукових заходів.

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

Згідно відео-огляду, навчальний корпус та гуртожитки університету відповідають державним нормам щодо
забезпечення умов для навчання особам з інвалідністю: зокрема, 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» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/), працює
психологічна служба університету, центр якості освіти та студентське самоврядування. На даний час у аспірантурі
університету на ОП «Філософія» не навчаються особи з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

В університеті існує чітка і зрозуміла політика і процедури щодо виявлення фактів конфліктних ситуацій та їх
вирішення (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є
доступною для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої програми. В
Університеті діє комісія з питань етики та професійної діяльності,
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка має вирішувати конфліктні ситуації, надавати експертні
оцінки неетичних дій, розробляти рекомендації щодо формуванню етичного клімату. Документи, в яких висвітлено
політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в університеті розміщені на сайті університету, що
забезпечує їхню доступність усім працівникам університету і здобувачам вищої освіти. У «Правилах внутрішнього
розпорядку» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf) у п. 5.1 зазначено, що особи,
які навчаються в Університеті, мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства. Під час зустрічі з представниками студентського самоврядування було обговорено процедуру вирішення
конфліктних ситуацій. Конфлікти інтересів врегульовуються через можливість заміни екзаменатора, створення
екзаменаційної комісії для максимальної об’єктивності, що відображено в «Положенні про організацію освітнього
процесу» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/educationprocess/) та
«Тимчасовому положенні про організацію навчання аспірантів» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Представники студентського самоврядування відзначали, що протягом
останнього часу на факультету було зафіксовано лише один випадок, дотичний до конфлікту інтересів (не на цій
ОП), який було врегульовано заміною викладача на екзамені, після письмового звернення та створення комісії щодо
урегулювання цього питання. Інших випадків конфліктних ситуацій, зокрема на ОП, що акредитується, не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ОП забезпечена матеріально-технічними ресурсами для реалізації цілей та програмних результатів навчання.
Бібліотека університету надає безоплатні послуги здобувачам вищої освіти та викладачам, має власні архівні
ресурси, налагоджена робота центру якості освіти університету, завдяки чому регулярно проводиться моніторинг
щодо питань корупції, академічної доброчесності, задоволеності якістю освіти. Інтереси й потреби аспірантів
задовольняє створене безпечне освітнє і науково-дослідне середовище. В ЗВО створена сприятлива психологічна
атмосфера підтримки здобувачів вищої освіти і науковими керівниками, і викладачами факультету, що сприяє
відсутності конфліктних ситуацій та позитивно впливає на реалізацію освітнього процесу на ОП.

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

Слабкі сторони та недоліки у контексті Критерію 7 не виявлено

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, у тому
числі мають інноваційний характер

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Експертами встановлено, що 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).

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.

Позиція здобувачів вищої освіти враховується при корекції ОП та дотримання інших процедур забезпечення її
якості як партнерів і безпосередньо (наприклад, на зустрічі зі стейкхолдерами (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Zustrich-zi-steykholderamy.pdf) здобувачі Іваницька О., Богун О., Дзюбак Р., Гнатів А.,
Моравецький О., Ткачук Б., виказували свої питання та пропозиції до ОП) і опосередковано (через своїх
представників в керівних органах факультету та університету, зокрема, у Вченій раді, яка розглядає та затверджує
ОП та долучення аспірантів до моніторингу (анкетування) їх вражень від ОП, за результатами якого аналізуються
відповідні зауваження і побажання. Окреме анкетування проводить Центр забезпечення якостi освiти та Центр
монiторингу ЛНУ ім. І. Франка, за яким формується «Звіт за результатами опитування аспірантів». Під час зустрічі
експертів зі здобувачами останні акцентували увагу на тому, що їх остаточне враження щодо якості ОП сформується
після закінчення аспірантури та успішного захисту дисертації, а на даний час для них важлива підтримка,
індивідуальні консультації наукових керівників та викладачів факультету, які відкриті до пропозицій аспірантів.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Зустріч з роботодавцями підтвердила, що вони зацікавлені в оновлені ОП, мають бажання та можливість впливати
на зміни в ній. Свідченням цього є рецензії роботодавців на ОП (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Retsenziia-na-osvitn-o-naukovu-prohramu-pidhotovky-doktora-filosofii-za-spetsial-nistiu-033-
Filosofiia.pdf) (https://filos.lnu.edu.ua/wp content/uploads/2020/04/Retsenziia-2-na-osvitn-o-naukovu-prohramu-
pidhotovky-doktora-filosofii-za-spetsial-nistiu-033-Filosofiia.jpg), (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Retsenziia-3-na-osvitn-o-naukovu-prohramu-pidhotovky-doktora-filosofii-za-spetsial-nistiu-
033-Filosofiia.pdf), а також протоколи зустрічей зі стейкхолдерами (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Zustrich-zi-steykholderamy.pdf), та проведення наукового семінару
(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). Під час бесіди роботодавці відзначили, що вони
активно спілкуються з групою забезпечення, викладачами кафедри, а здобувачі вищої освіти активно беруть участь
у заходах, які проводять роботодавці. На фінальній зустрічі гарант ОП професор Карась А. Ф. назвав ті вибіркові
дисципліни, які були внесені до ОП за пропозиціями роботодавців що, безумовно, підвищує надання якісних
освітніх послуг здобувачам вищої освіти, а також сприяє набуттю ними знань, актуальних для потенційних
роботодавців, що сприяє конкурентоспроможності випускників ОП.

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

Перший випуск здобувачів вищої освіти освітньої програми «Філософія» за третім рівнем вищої освіти у
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться у вересні 2020 р., а перший захист
дисертації за умовами експерименту планується до грудня 2020 р. Отже, інформація щодо кар’єрного шляху
випускників освітньої програми, що акредитується, відсутня. Наразі, планується реалізувати зворотній зв’язок з її
випускниками: створення сторінки випускників спеціальності ОП «Філософія» на сайті факультету, проведення
щорічних фокус-груп з випускниками ОП. Проте, факультет підтримує стійкі зв’язки з випускниками аспірантури
попередніх років, значна кількість яких працює викладачами на філософських кафедрах ЗВО м. Львова та інших
регіонів України, в тому числі завідувачами кафедр.

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 («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) забезпечує адекватне та своєчасне
реагування на недоліки, які виявляються в реалізації ОП. Базові ланки чинної системи на рівні ОП (група
забезпечення на чолі з гарантом освітньої програми, кафедра філософії та кафедра історії філософії, що
безпосередньо здійснюють моніторинг ефективності навчання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічної
діяльності викладачів на ОП) підтверджують дієвість даної системи.

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

У зв’язку з тим, що акредитація є первинною, зауважень та пропозицій попередніх акредитацій ОП спеціальності
«033 Філософія» за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти ще не було.

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

Нормативні документи ЗВО («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
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національного університету імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/regeducation-
quality.pdf), «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), «Положення
про організацію опитувань студентів, випускників, викладачів та роботодавців щодо якості освітнього процесу»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) створили всі необхідні і достатні умови
для формування культура якості в ЗВО. Аналіз нормативної бази, зустрічі з керівництвом ЗВО, представниками
академічної спільноти, здобувачами вищої освіти, студентським самоврядуванням, адміністративним персоналом та
допоміжними структурними підрозділами, роботодавцями підтвердила дієвість механізмів забезпечення якості
вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка та сформованість у ньому культури
якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Систематичний моніторінг якості освіти, співпраця з студентським самоврядуванням, швидке реагування на запити
здобувачів, партнерські відносини зі здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування,
залучення роботодавців до активної участі у періодичному перегляді ОП, розуміння адміністрацією необхідності
підтримання процедур якості освіти, що забезпечує розвиток культури якості освіти

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

На думку експертної групи, коригувальні дії щодо змісту ОП варто проводити щорічно, їх наслідки обговорювати на
засіданні Науково-методичної комісії факультету, Вченої ради факультету розміщувати у відкритому доступі на веб-
сайті факультету. Доцільним було би також запровадження системи внутрішнього аудиту якості освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу 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). Вони оприлюднені на сайті університету і є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, які їх дотримуються.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.
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На офіційному сайті філософського факультету оприлюднена ОП «033 Філософія» (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-pidhotovky-doktora-filosofii-za-spetsial-nistiu-033-Filosofiia.pdf)
та навчальний план (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Navchal-nyy-plan-za-spetsial-nistiu-033-
Filosofiia-ochna-f-ma-navch..pdf), згідно з якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з 2016 року.
Експертна група не отримала підтвердження, щодо оприлюднення проєкту ОП за місяць до її затвердження. За
словами гаранта ОП професора Карася А. Ф., що відображено також і в Відомостях про самооцінювання, перегляд
ОП підготовки докторів філософії за спеціальністю «033 Філософія» планується провести за наслідками
акредитації.

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

На офіційному веб-сайті ЗВО розміщено ОП «033 Філософія», навчальні плани очної та заочної форми навчання
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Navchal-nyy-plan-za-spetsial-nistiu-033-Filosofiia-ochna-f-ma-
navch..pdf),(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Navchal-nyy-plan-pidhotovky-doktora-filosofii-za-
spetsial-nistiu-033-Filosofiia-zaochna-2016.pdf), робочі програми навчальних дисциплін (силабуси) і програми
вибіркових навчальних дисциплін (https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-philosophy), а
також положення про педагогічну практику аспірантів (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Praktyka.pdf). Перелік вибіркових навчальних дисциплін в достатній мірі інформує
стейкхолдерів та суспільство про своєрідність даної програми (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/Semiotychnyy-analiz-u-filosofs-ko-kul-turolohichnykh-doslidzhenniakh.pdf). Під час відео-
зустрічей зі стейкхолдерами всі вони підтвердили свою обізнаність щодо викладених на сайті матеріалів. Під час
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми також відбулось оприлюднення на веб-сайті університету
програми візиту групи експертів, що підтверджує достовірність інформації щодо реального здійснення в ЗВО
освітньо-наукової програми «033 Філософія» та надало можливості усім охочим долучитись до її обговорення
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/accreditation-philosophy.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки учасників освітнього процесу, є достатньо чіткими,
зрозумілими та доступними.

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

В процедурі подальшого оновлення ОП варто запровадити її оприлюднення як проєкту (до затвердження) на сайті з
метою збору пропозицій усіх зацікавлених сторін

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.
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Порівняльний аналіз змісту ОП, навчального плану за спеціальністю, тем кандидатських дисертацій здобувачів, їх
наукових публікацій (див. Аспіранти зведений звіт) надає підстави стверджувати, що зміст освітньо-наукової
програми в основному відповідає науковим інтересам аспірантів. Слід відмітити вдало вибрану авторами ОП
інваріантну складової ОП, представлену нормативними освітніми компонентами (зокрема, «Філософія», «Філософія
у світлі глобальних викликів»), вивчення яких формує теоретичні знання про закономірності й тенденції розвитку
філософської науки, комплекс знань про головні особливості філософського та інтелектуального процесу в їхньому
зв’язку з сучасним цивілізаційним, соціальним, культурним і науковим поступом, що є необхідним в роботі з будь-
якою філософсько-дослідницькою проблематикою. Іноземна мова за фаховим спрямуванням має на меті
сформувати мовну і мовленнєву компетентності аспірантів, які забезпечують можливість спілкуватися та ефективно
реалізовувати науково-професійні цілі іноземною мовою. Варіативна складова ОП, що представлена дисциплінами
індивідуального вибору здобувачами, впритул наближає їх до їх власних наукових інтересів. Для ілюстрації можна
навести два приклади: тема здобувача Муравецького О. М «Філософія Нового часу як чинник формування наукової
раціональності у 17-18 ст.» абсолютно дотична до наявних освітніх компонентів «Ідентичність у філософії Нового
часу та її сучасне переосмислення» та «Філософська антропологія і проблема людини», здобувачка Скотар
(Ворончихіна) А.Д, тема дисертації якої «Релігійний синкретизм та антропологічні особливості екологічної культури
Японії» під час бесіди висловилась на користь близькості її теми до змістової частини ОП, навівши при цьому вагомі
аргументи. Повноцінна підготовка до дослідницької та викладацької діяльності здобувачів у закладах вищої освіти
за спеціальністю забезпечується такими освітніми компонентами: науковий семінар, педагогічна практика,
педагогіка вищої школи, методологія підготовки наукової публікації, психологія вищої школи, підготовка науково-
інноваційного проекту тощо.

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

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень їх наукових керівників встановлюється
шляхом порівняльного аналізу тем кандидатських дисертацій здобувачів, їх наукових публікацій (див. Аспіранти
Зведений звіт) та наукових публікацій їх наукових керівників (див. Таблиця 2 уточнена). В більшості випадків така
відповідність присутня. Як найбільш вдалі варіанти можна навести два приклади: науковим керівником здобувачки
Груби О.С. «Антропологічне тлумачення техніки у західній філософії ХХ- поч. ХХI» є доктор філософських наук
Дахній А. Й., докторська дисертація якого «Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеггера:
екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси», монографія, широке коло статей присвячені
різноманітним конотаціям філософії М. Гайдеггера. Або ж аспірантка Іваницька О. працює над темою
«Концептуалізація феномена свободи волі і сучасні форми його спростування», що відповідає науковим
зацікавленням її керівника професора Карася А. Ф., який забезпечує навчальну дисципліну для студентів
«Філософія свободи» і читає дисципліну для здобувачів ОП «Філософія свободи як здійснення громадянського
суспільства»., серед останніх публікацій якого «Свобода людини в аспектах культурного й соціального
здійснення//Наука і цінності людського буття. Монографія за заг. ред., проф. В.П. Мельника. Львів, 2014. С.190-210.
(550с.); «Автентичність та ідентичність в перспективі демократичної свободи // Становлення нової соціально-
культурної дійсності в Україні: Монографія за ред. проф. В.П. Мельника. Львів , 2017. – С. 5 - 50. ( 308 с.),

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

Експерти відзначають, що ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОП можливості для проведення і
апробації результатів наукових досліджень здобувачів: ЗВО сприяє долученню аспірантів до міжнародної
академічної спільноти через отримання стипендій на навчання/стажування в європейських університетах у рамках
програми Erasmus+ (Тосканський університет, Італія; університет Бухареста, Румунія; університет Валенсії, Іспанія
тощо) та в рамках двосторонньої співпраці з університетом м. Нітри (Словаччина). Два здобувачі ОП скористались
наданою можливістю; за підтримки ЗВО кафедрою філософії проведено кілька міжнародних конференцій,
семінарів (2016, 2017, 2018 р.р) з наступною публікацією матеріалів, де представлені і роботи здобувачів; в ЗВО
видаються два фахових журнали (категорії Б): «Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки» та
«Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії», де здобувачі можуть опублікувати свої
статті (див. Зведений звіт аспірантів); щорічними є звітні наукові конференції філософського факультету, наукові
конференції «Дні науки філософського факультету», де здобувачі мають можливість для апробації результатів своїх
наукових досліджень. Можливості для апробації наукових здобутків здобувачів присутні також завдяки співпраці
ЗВО з роботодавцями, зокрема, з кафедрою філософії та економіки Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, де були організовані наукові міжнародні конференції, в яких брали участь
аспіранти кафедр філософії та історії філософії (О. Моравецький, О. Іваницька, Р. Дзюбак, Ю. Ковальчук). Активно
працює наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених факультету «Кордіс».

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.
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На основі аналізу 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. Водночас здобувачі
репрезентованої ОП беруть активну участь у міжнародних конференціях: Гнатів Андрій – Міжнародній конференції
«Декарт і феноменологія» (Descartes et la phénoménologie) за участю Каміля Рікьє в Institut Catholiquede Paris (14
лютого 2016 Париж, Франція), Міжнародному колоквіумі «Тягар кохання. Філософія та єврейська духовність» (La
gravité de l’amour. Philosophie et spiritualité juives) за участю Катрін Шал’є в Institut Catholique de Paris(14-23 березня
2016, Париж, Франція); Федишин Михайло – Міжнародна науково-практична конференція «Імплементація
досягнень сучасної науки в практику» (12-13 січня 2020 р. Варна, Болгарія); Моравецький Остап – Міжнародна
конференція «Сучасні методи, інновації і операційний досвід у галузі соціальних наук» (20-21 жовтня 2017, Люблін,
Польща) та ін.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Експертною групою встановлено, що дослідницькі проекти в межах ОП концентруються навколо реалізації теми
науково-дослідної роботи кафедри історії філософії – «Історія української філософії в контексті європейської
духовної культури» (номер державної реєстрації – 0116U001700) (01.2016-12.2018) та поточний проект «Методологія
історико-філософських досліджень» (01.2019-12.2021). Натомість на кафедрі філософії виконується науково-
дослідницька тема «Переусвідомлення буття людини в добу глобалізації: ідентичність і свобода самоздійснення»
(керівник – проф. Карась А. Ф, номер державної реєстрації НДР: 0118U000620 ). В результаті реалізації цих проектів
були здійснені публікації у міжнародних і вітчизняних журналах: Karas. Civil Identity as Ethical Self-Determination //
Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy Volume 68, University of Athens: Greek Philosophical Society &
FISP, 2018. Pages 65-69. (DOI: 10.5840/wcp232018681513); Dobuliak L. P. Level of small business development in the
regions of Ukraine. Strategic management: global trends and national peculiatities. Collective monograph. Kielce, Poland,
2019; Сафонік Л. Місце мови у процесах смислоконституювання дискурсів // Міжнародна наукова конференція
«Sapere aude!» Український Вільний Університет: 1941–2015 (До 70-річчя УВУ в Німеччині) // Науковий збірник
Українського Вільного Університету. Мюнхен, 2015. Випуск 1. Мюнхен, 2015. С. 198–203; Synytsia A. Anthropological
Dimensions of Pragmatism and the Perspectives of SocioHumanitarian Redescription of Analytic Methodology //
Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2019. Vol. 14. (Web of Science) та ін. У процесі реалізації ОП
«Філософія» третього рівня вищої освіти існує й практика участі наукових керівників аспірантів у інших
дослідницьких проектах. Зокрема, д. філос. н., професор А. Ф. Карась є Співкоординатором східноєвропейського
регіону Ради дослідження вартостей і філософії (The Council for Research in Values and Philosophy, USA: президент
Ради – професор George F. McLean), а також головним редактором Вісника Львівського університету. Серія
філософські науки та членом редакційної колегії часопису «Culture and Philosophy» / A journal for phenomenological
inquiry (Washington, D.C. – Tbilisi, Georgia; д. філос. н., доцент А. Й. Дахній бере участь у роботі у складі науково-
методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія з філософії) сектору вищої освіти Науково-
методичної ради МОН України з розроблення стандартів вищої освіти України (з червня 2019 р.). Окрім цього,
викладачі ОП беруть активну участь у міжнародному проекті щодо видання колективних монографій під егідою
видавництва Lina-Press (Lviv-Torun) (див. детальніше Таблиця 2 уточнена).

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

На підставі роботи експертної комісії встановлено, заклад вищої освіти уповні забезпечує дотримання академічної
доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та здобувачів, зокрема вживає заходів для виключення
можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності. Це
підтверджується дією у ЗВО чітких, однозначних та зрозумілих стандартів і процедур дотримання академічної
доброчесності. Ці правила базуються на «Положенні про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка», де наведено системний комплекс заходів, що мають забезпечити
академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти та академічного персоналу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) На підставі аналізу відомостей про самооцінювання, матеріалів
на сайті ЗВО, бесід зі здобувачами та представниками академічної спільноти було з’ясовано, що заклад вищої освіти
активно популяризує академічну доброчесність в освітньому середовищі, регулярно проводяться бесіди щодо
запобігання академічної недоброчесності як у процесі викладання відповідних навчальних дисциплін, так і на
методичних семінарах і засіданнях кафедр, які забезпечуються реалізацію ОП. Експертами встановлено, що у
Львівському національному університеті імені Івана Франка у встановленому порядку проводяться перевірки
кваліфікаційних робіт здобувачів та наукових публікацій на плагіат у системах та на онлайн-сервісах. На підставі
зустрічей зі здобувачами ОП була з’ясована їх обізнаність з процедурами перевірки публікацій на відсутність
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плагіату в матеріалах конференцій, наукових статтях, монографіях, кваліфікаційних роботах. При цьому здобувачі
третього рівня вищої освіти засвідчили, що є обізнаними не лише з процедурами перевірки наукових текстів на
доброчесність, а й знають вимоги до особливостей використання власних наукових розробок у тексті кваліфікаційної
роботи та в наступних наукових публікаціях. Хоча на рівні реалізації репрезентованої ОП не зафіксовано випадків
порушення академічної доброчесності науковими керівниками аспірантів, експертна комісія зробила висновок, що
ЗВО вживає всі належні заходи для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які
вчинили порушення академічної доброчесності

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

В ЗВО практично сформувалась так звана «критична маса» дослідників, які спільно працюють в руслі наукового
пошуку, визначеного темами науково-дослідної роботи кафедр, а отже є можливість забезпечення якісної і
повноцінної освітньої і наукової підготовки аспірантів. Зміст ОП відповідає науковим інтересам аспірантів та
забезпечує їхню повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. Предметна спрямованість
наукових розвідок аспірантів, як правило, відповідає напрямам досліджень їх наукових керівників. Аспіранти мають
достатні можливості для апробації наукових досліджень, публікацій у фахових виданнях університету, а також
мають відповідну матеріальну підтримку для здійснення наукових досліджень. В межах ОП функціонують та не
порушуються розроблені в університеті практики пропагування та дотримання академічної доброчесності серед
здобувачів та науково-педагогічних працівників

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Експертна комісія вважає доречним посилити тематичну прив’язаність публікацій здобувачів третього рівня вищої
освіти до проблематики науково-дослідних тем, які виконуються на кафедрах, які є базовими для реалізації ОП.
Рекомендується більш активні дії щодо подальшого розширення географії публікацій результатів наукових
досліджень здобувачів у фахових вітчизняних та іноземних виданнях та їх більш активне залучення до програм
академічної мобільності. В контексті Критерію 10 експерти вважають, що науково-педагогічним працівникам варто
докладати більше зусиль для публікації своїх статей в періодичних виданнях, які індексуються у Web of Science і
Scopus. Останнє вкрай важливо як необхідна умова створення разових спеціалізованих рад для захисту дисертацій
здобувачами вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з
недоліками, що не є суттєвими.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Експерти відзначають: вмотивованість здобувачів ОП «Філософія» в її засвоєнні, бажання більшості із них
продовжити викладацьку і наукову діяльність в ЗВО (зокрема у Львівському національному університеті імені Івана
Франка); налаштованість викладацького складу на вдосконалення освітньої програми із урахуванням побажань
здобувачів вищої освіти, роботодавців та досвіду реалізації аналогічних ОП у вітчизняних та іноземних закладах
освіти; спрямованість на налагодження міжнародних зв’язків; пунктуальність та відповідальність представників
ЗВО в підготовці та проведенні всіх зустрічей, що були передбачені Програмою роботи експертної групи під час
проведення акредитаційної експертизи.
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V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми A

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ПРОГРАМА ВІЗИТУ.pdf 1LIaSzVKOp6HDICtwk7RNsBVFvAfntoF1UXdwglGX
Po=

Додаток Таблиця 2 (уточнена).pdf UysPHMb82uFDENC+KQmO6ITTFmB2cXCDeX47E
QEGRN0=

Додаток Аспіранти (зведений звіт).pdf nC3WdTEXD3wqblXypF6Ezcc1F+Jo0J8ThOb6Pgc6
5+Y=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Карпенко Іван Васильович
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Члени експертної групи

Ковтун Наталія Михайлівна

Орленко Ірина Миколаївна

Сторінка 27


