
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36754 Політологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 052 Політологія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

25.09.2020 р. Справа № 0578/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 05 "Соціальні та
поведінкові науки" у складі:

Шаульська Лариса Володимирівна – головуючий,

Анжеліка Герасименко,

Шандор Федір,

Фісун Олександр Анатолійович,

Фалько Наталя Миколаївна,

Оксамитна Світлана Миколаївна,

Кужелєв Михайло Олександрович,

Жарова Любов Валеріївна,

Вершиніна Дарина Миколаївна,

Мацієвський Юрій Володимирович,

за участі запрошених осіб:

Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи – представник ЗВО,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36754

Назва ОП Політологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 052 Політологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загальна відповідність. Цілі програми загалом визначені чітко, однак не відображають її регіональної орієнтації.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)
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Часткова невідповідність. Обсяг освітніх компонентів ОНП за першою (глибинні знання зі спеціальності) і третьою
(універсальні навички дослідника) складовими становить 7 і 4 кредити, що не відповідає мінімальній кількості
кредитів (12 і 6 відповідно), визначених постановою КМУ №261 від 23. 03.2016 в первинній редакції, яку Нацагенство
рекомендує використовувати до прийняття стандарту. Крім того, ОНП і навчальний план 2016 р., так само які і
проєкти цих документів 2020 р., мають лише один обов’язковий ОК спрямований на формування універсальних
навичок дослідника – педагогічну практику.

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

Часткова невідповідність. В ОНП 2016 р. немає переліку компетентностей, програмних результатів навчання і
матриць відповідності, що створює труднощі у визначенні можливостей досягнення ПРН і цілей програми. Крім того,
ЕГ виявила, що в ОНП і НП 2016 року визначено три спеціалізації: теорія та історія політичної науки, політичні
інститути та процеси, міжнародні відносини. У проекті ОНП 2020 року поряд з назвою спеціальності 052 є ще три
спеціальності, які повторюють назви спеціалізацій за ОНП 2016 р. Таким чином, у проекті ОНП 2020 року існує
невідповідність у формулюваннях назви спеціальності, а в ОНП 2016 і проекті ОНП 2020 року немає обґрунтування
доцільності цих спеціальностей чи спеціалізацій.

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

Загальна відповідність. В ОНП 2016 р. не визначена предметна сфера, фокус та особливості програми. У проєкті ОНП
2020 р. ці складові присутні, але вимагають конкретизації у визначенні фокусу та особливостей ОНП.

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

Свобода вибору здобувачами освітніх компонентів обмежена парними вибірковими блоками і посилюється
включенням до них тих освітніх компонентів, які передбачають формування передбачених Постановою КМУ №261
від 23.03.2016 обов'язкових компетентностей. П.2.4. Тимчасового положення про порядок забезпечення вільного
вибору студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. Івана Франка передбачено, що запис проводиться тільки на
вибіркові дисципліни в межах навчальних планів відповідного рівня освіти, обмежуючи право аспірантів на
формування індивідуальної траєкторії навчання. Цей порядок, хоч і поширюється формально на аспірантів, втім
фактично в ньому відсутні положення, які б регламентували процедуру вибору ними дисциплін. Встановлюються
обмеження на кількість здобувачів для викладання вибіркової дисципліни на рівні не менше 12 осіб, що при поточній
місткості освітньо-наукової програми є додатковим обмеженням на реалізацію права вільного вибору.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Часткова невідповідність. На сайті філософського факультету у розділі "Програми вступу в аспірантуру" є програми
вступних іспитів на спеціалізації за шифрами старих спеціальностей 23.00.01 і 23.00.02, які втратили чинність. Самі
програми не датовані. На сторінці спеціальності 052 Політологія є програма вступного іспиту 2020 року, але немає
програм вступних іспитів з філософії і іноземної мови. Наявність різних програм на сайті факультету створює
труднощі для потенційних вступників.

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

У програмі вступного іспиту (2020 року) не пояснено, у якій формі відбувається втсупний іспит, яку кількість завдань
потрібно виконати вступникові, як вони оцінюються.

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

не застосовується

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

У положенні про "Порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті" не визначена
максимальна кількість кредитів для третього рівня навчання.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Часткова невідповідність. Вибірковий аналіз силабусів курсів вказує на те, що література часто не відповідає
тематичному змісту курсів. Силабуси навчальних дисциплін не мають важливих компонентів (політик курсу,
пояснення зв'язку між очікуваними результатами навчання, способами їх досягнення і критеріїв оцінювання). Немає
пояснення змісту індивідуальних завдань, вимог до есе, групових проектів і критеріїв їх оцінювання.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загальна відповідність. ГЕР відзначає високий якісний склад НПП, що забезпечують освітній процес за цією
програмою. Водночас з 26 викладачів, лише 6 мають публікації у журналах, включених до наукометричних баз
SCOPUS чи Web of Science.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

Загальна відповідність. ЗВО надає широкі можливості для професійного розвитку, однак більшість викладачів не
користується цими можливостями. Лише частина викладачів активно залучена у до міжнародних проектів та програм
професійного розвитку.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Відсутня чітка детермінація процедури вирішення конфліктних ситуацій, а також приклади позитивних практик її
впровадження.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Сторінка 8



Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загальна відповідність. Зміст програми загалом достатній для дослідницької підготовки аспірантів, але не повністю
враховує їх наукові інтереси. ГЕР відзначає позитивний факт діяльності науково-методичного семінару, а також
наявність таких обов'язкових ОК, як "Науковий семінар" і "Сучасні напрями розвитку політичної науки", які
забезпечують методологічну підготовку аспірантів. Однак аналіз змісту вибіркових ОК та їх співставлення з
тематикою дисертацій вказує, що значна частина вибіркових ОК недостатньо враховує наукові інтереси здобувачів.

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

Часткова невідповідність. Наукова діяльність аспірантів не повністю узгоджується з напрямами досліджень
керівників. Так тематика досліджень аспірантів М. Кепича, О. Моргунюк, О. Чоловської, О. Ковальчука не достатньо
співвідноситься з публікаціями їхніх керівників. ГЕР усвідомлює, що повна відповідність тут навряд чи можлива.
Позитивною практикою є діяльність наукового-методологічного семінару викладачів і аспірантів, що дозволяє
здобувачам перебувати у постійному діалозі з викладачами.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

У відомостях СО відзначена участь керівників у виконанні двох кафедральних науково-дослідних тем, однак відсутні
свідчення участі НПП і аспірантів в інших дослідницьких проектах.

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
У формулюванні цілей ОНП слід наголосити на її регіональній спрямованості, що може підкреслити унікальність
програми на фоні інших ОНП. Посилити співпрацю з європейськими і американським університетами. Розглянути
можливість викладання частини курсів англійською мовою з метою ширшого залучення іноземних студентів. У
монодисциплінарний програмі, якою є ця ОНП, можуть бути спеціалізації, але вони не повинні повторювати старі
назви спеціальностей (теорія історія політичної науки, політичні інститути та процеси). Розробникам програми слід
визначитися з доцільністю таких спеціалізацій і обґрунтувати це в ОНП. Узгодити назви спеціалізації в ОНП і НП. Ця
програма здійснюється кафедрою політології у співпраці з трьома іншими кафедрами. Така співпраця відкриває
можливість для створення міждисциплінарної програми з політології та міжнародних відносин в ЛНУ імені Івана
Франка.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Обсяг освітніх компонентів (у кредитах) привести у відповідність до чинної нормативної бази. У нормативній частині
оновленої ОНП і навчального плану передбачити набуття аспірантами таких навичок: усної та письмової презентації
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результатів власного дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. В ОНП і НП
використовувати коректну назву спеціальності. З метою посилення дослідницьких/ аналітичних умінь здобувачів
рекомендуємо змінити педагогічну практику на асистентську, яка б включала дослідницьку та/чи аналітичну
складову. Попри побажання ЕГ переглянути доцільність теоретичного навчання на 3-му і 4-му курсах, ГЕР вважає
такий вибір правильним і вартим продовження, особливо щодо ОК "Науковий семінар".

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
На сайті факультету/кафедри подати актуальну інформацію про програми вступних іспитів на спеціальність 052
Політологія. Програми вступних іспитів доповнити інформацією про форму іспиту, кількість завдань та критерії їх
оцінювання. У «Порядку визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті» визначити максимальну
кількість кредитів для зарахування у межах одного навчального року для третього рівня освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Оновити силабуси курсів і доповнити їх необхідними компонентами. Пояснити вимоги і критерії оцінювання
індивідуальних завдань, есе, групових проектів тощо. Посилити міжнародну мобільність викладачів і аспірантів, а
також долучитися до внутрішньо-української мобільності викладачів і студентів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Популяризувати культуру академічної доброчесності у ЗВО та залучати здобувачів та НПП до участі у заходах у цьому
контексті.

Критерій 6. Людські ресурси
Членам групи забезпечення та керівникам аспірантів активізувати публікаційну діяльність у впливових міжнародних
журналах. Усім НПП повноцінно використовувати можливості професійного зростання шляхом участі у міжнародних
програмах академічної мобільності (Фулбрайт, DAAD, Erasmus + тощо).

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
ЗВО інституціоналізувати практики врегулювання конфліктних ситуацій між викладачами, викладачами і
студентами, викладачами/студентами і адміністрацію.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
-

Критерій 9. Прозорість та публічність
-

Критерій 10. Навчання через дослідження
Переглянути зміст та перелік вибіркових ОК у бік посилення методологічного і міждисциплінарного характеру курсів.
Така переорієнтація дозволить здобувачам поглибити дослідницькі і інші професійні компетентності. До участі у
науково-методологічному семінарі кафедри залучати провідних українських та зарубіжних вчених.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.
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Головуючий на засіданні ГЕР

ШАУЛЬСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
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