
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36754 Політологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 052 Політологія

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шмаленко Юлія Іванівна, Чорнописький Василь Іванович, Семенець-
Орлова Інна Андріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 22.06.2020 р. – 24.06.2020 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-
politology.pdf

Програма візиту експертної групи https://filos.lnu.edu.ua/news/prohrama-provedennia-akredytatsiynoi-
ekspertyzy-osvitn-o-naukovoi-prohramy-politolohiia

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

Освітньо-наукова програма (далі - ОНП) за 10-ма критеріями консультативної оцінки складає позитивне враження.
ОНП характеризується високопрофесійним колективом, залученим до провадження освітньої діяльності та
консолідованим навколо ідеї виконання нових вимог до підготовки доктора філософії. Розвинене освітнє
середовище сприяє у досягненні програмних результатів навчання. Синергія потенціалу трьох кафедр, залучених до
ОНП, сприяє підтримці якості освітнього процесу на належному рівні (кафедри політології, теорії та історії
політичної науки, міжнародних відносин і дипломатичної служби, країнознавства і міжнародного туризму). ОНП
враховує галузевий аспект та явний запит в регіоні на фахівців з вищою освітою третього рівня за спеціальністю
Політологія. Співробітництво колективів випускових кафедр не лише із місцевими, а й центральними органами
державної влади (Міністерство закордонних справ, Верховна Рада України та ін.) створюють можливість
систематичного залучення фахівців-практиків у освітній процес, колаборації у проведенні наукових досліджень на
актуальні теми розвитку політичного процесу. У реалізації ОНП впроваджуються здобутки систематичної співпраці
НПП з університетами Вишеградської четвірки. За ОНП викладачі та здобувачі активно користуються
можливостями міжнародної академічної мобільності (Еразмус+ КА1, КА2, напрям Жана Моне) та інших форм
міжнародної співпраці (стажування в рамках проекту Вишеградської групи). Здобувачі повною мірою
поінформовані про нові вимоги підготовки докторів філософії та чіткий дедлайн форми атестації. На думку ЕГ, ОНП
демонструє достатній потенціал для того, щоб відповісти на виклики, пов'язані з новими вимогами процесу
присудження наукових ступенів. ЕГ відзначає взаємодоповнення та взаємопосилення теоретичних і практичних
компонентів ОНП. Активні міжнародні зв'язки створюють широкі можливості співпраці із зарубіжними вченими,
що випускові кафедри активно використовують у освітньо-науковому процесі. За ОНП використовується грантовий
ресурс для обладнання навчальних приміщень сучасними меблями на навчальним обладнанням.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони: - фундаментальна наукова школа, що включає три наукові напрями: порівняльна політологія,
партологія, світовий та регіональний політичний процес; - вмотивований високопрофесійний академічний та
адміністративний персонал, що забезпечує провадження освітньо-наукової діяльності за ОНП; - налагоджена
співпраця з роботодавцями та їх активне залучення в освітній процес; - систематична кооперація із академічними
колективами інших вітчизняних та зарубіжних ЗВО, яка має вигляд колаборації та взаємопідтримки (рецензування
рукописів дисертацій, опонування, спільні публікації та науково-комунікативні заходи); - потужнє освітнє
середовище, унікальна (найстаріша в Україні) бібліотека з багаточисельними фондами; - врахування досвіду щодо
наповнення змісту освітніх компонентів у частині тематики занять, лекційного матеріалу, форм проведення
практичних занять (зокрема, досвіду Мічіганського університету, який входить в 5-ку найкращих у США,
Вроцлавського університету); - співробітництво випускових кафедр з найбільшими аналітичними центрами в
Україні у проведенні досліджень на політологічну тематику, обмін результатами найновіших досліджень, спільна
підготовка коментарів для преси та інтерв'ю; - практико-орієнтований освітній процес, гармонійно поєднаний із
потужними теоретичними доробками випускових кафедр; - активна позиція гаранта щодо безперервного розвитку
ОНП, чітке бачення перспектив розбудови потенціалу ОНП. Позитивні практики: - комплектація групи від 1
здобувача для викладання вибіркових дисциплін, що відкриває широкі можливості індивідуалізації навчання,
виходячи зі специфіки теми наукових робіт здобувачів; - система мотивації у випадку дочасного захисту
дисертаційних досліджень для здобувачів та їх керівників; - діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка "Кордіс"; - видання Вісник Львівського
університету Серія філософсько-політологічні студії, внесене до Переліку наукових фахових видань України
(категорія «Б») з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія», http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/uk/), де здобувачі та викладачі мають змогу публікувати свої праці безкоштовно; журнал включено
до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, редакція здійснює присвоєння кожному
опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI; - діяльність на Філософському факультеті
Центру політичних досліджень з метою залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до
вивчення політичних процесів в Україні (з 1994 р. і дотепер до роботи Центру долучаються викладачі та здобувачі); -
обов'язкова вимога до кожного НПП, окрім академічних активностей, безпосередньо долучатися до політичних
процесів для здобуття практичного досвіду у галузі; - можливість забезпечення внутрішньої мобільності здобувачів
(зокрема, з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка) за проектом Британської ради.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: немає. Рекомендації: - посилити публікаційну активність НПП у виданнях, що містяться у
наукомеричних базах даних; розглянути можливість активізувати публікаційну активність у співавторстві наукових
керівників та аспірантів, особливо у випадку здобувачів 1-3 курсів; - активізувати публікаційну активність здобувачів
3 та 4 курсу, сприяти поширенню успішного досвіду взаємодії із науковими виданнями (наприклад, у вигляді
консультування здобувачів 1-2 курсів здобувачами 3-4 курсів та НПП); - покращити інформативну наповненість
сайту у рубриках інформації про викладачів, додавши, зокрема, прямі посилання на наукометричні профілі
викладачів (це допоможе здобувачам швидше орієнтуватися у останніх наукових доробках НПП за відповідними
темами); - розглянути можливість формалізувати оформлення індивідуального навчального плану здобувача та
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індивідуального плану наукової роботи здобувача як двох окремих документів; - переглянути наявність освітньої
складової на 3 та 4 курсах; - виправити описки та технічні помилки у ОНП, НП, методичному забезпеченні ОК; -
розглянути можливість оновлення (зміни менше, ніж на 30% змісту) ОНП кожні два роки та перегляд (зміни більше,
ніж на 30% змісту) ОНП кожні 4 роки за широкої участі стейкхолдерів; - розглянути можливість запровадження
викладання низки дисциплін професійного спрямування іноземною мовою; - активізувати участь здобувачів у
грантових програмах; - посилити співпрацю випускових кафедр із міжнародними організаціями, що проводять
аналітичну діяльність у сфері дослідження політики; - розглянути можливість запроваження дисципліни
вибіркового блоку тренінгового характеру на тему підготовки грантових та проектних заявок; - переглянути ОК
Філософія у ОНП як в частині тем/модулів, так і взагалі цю ОК в цілому, додавши до її назви/змісту проблеми
філософії науки, філософії освіти, філософії політики та пізнання політики.

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.

Цілі освітньої програми «Політологія» зрозумілі, сформульовані чітко, відповідають загальній стратегії та місії
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/Pi3Bcjw). Мета ОНП полягає у
«підготовці кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового
консультування, а також у науково-педагогічній діяльності», що корелюється з Місією Університету стосовно
«визначення і реалізації освітніх та наукових стандартів», «формування особистості – носія інтелектуального та
інноваційного потенціалу»; Візією Університету щодо «постійного покращення якості навчання і розвитку наукових
досліджень» та Стратегією Університету в частині «досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація
наукових досліджень».

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

Аналіз відомостей самооцінювання та результати зустрічей з фокус-групами, дають підстави вважати, що
стейкхолдери залучені до формулювання цілей та програмних результатів навчання. Цілі освітньо-наукової
програми «Політологія» та програмні результати навчання враховують їх позицій та потреби. Освітньо-наукова
програма «Політологія» буда розроблена у 2016 році. Проект ОНП 2020 р., який набирає чинності з 1 вересня 2020
року, розміщено для громадського обговорення на офіційному сайті філософського факультету
(https://cutt.ly/wi3BDXo). До обговорення та вдосконалення змісту проекту ОНП 2020, її освітніх компонентів були
залучені стейкхолдери – роботодавці, випускники, академічна спільнота та здобувачі вищої освіти, інші зацікавлені
сторони (громадські організації, місцеві органи державної влади). Проведені зустрічі з фокус-групами показали, що
здобувачі вищої освіти ознайомлені зі своїми правами брати участь в обговоренні та наданні пропозицій щодо
змісту та структурних елементів ОНП. Часткове врахування інтересів здобувачів вищої освіти підтверджено
внесеними змінами щодо змісту проєкту ОП 2020. Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо збільшення годин на
вивчення іноземної мови або вивчення професійно орієнтованих дисциплін іноземними мовами, перебувають на
етапі реалізації. В Університеті працює Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом, на офіційній сторінці
якого роботодавці мають можливість пройти опитування щодо визначення основних тенденцій розвитку ринку
праці, вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у фахівцях
(https://work.lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv/). Проте, в межах ОНП немає інформації щодо проходження
таких опитувань роботодавцями ОНП, що акредитується. Під час фокус-груп з роботодавцями та випускниками
експертна група переконалася у фактичному залучені стейкхолдерів до процесу корегування ОНП. Роботодавці
підтвердили, що впродовж року у ході різних спільних науково-популярних та комунікативних заходів
висловлювали свої думки щодо модернізації ОНП. Іноді пропозиції надаються у неформальному виді під час
особистого спілкування з гарантом. Всі пропозиції було враховано кафедрою (Протокол № 12 засідання науково-
методологічного семінару кафедри теорії та історії політичної науки від 19 лютого 2020 року, протокол № 8
засідання науково-методологічного семінару кафедри політології від 20 лютого 2020 року, протокол № 7 засідання
науково-методологічного семінару кафедр міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедри
країнознавства і міжнародного туризму від 25 лютого 2020 року).
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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.

Аналіз ОНП, відомостей про самооцінювання, рецензій роботодавців, результатів зустрічей з роботодавцями
дозволили встановити, що цілі ОНП та програмні результати навчання загалом визначаються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Під час зустрічей було
з’ясовано явні тенденцій розвитку спеціальності (акцент на прикладному аспекті політології). Зокрема, в межах
реалізації ОНП, здобувачі вищої освіти залучаються до роботи Центру політичних досліджень, який створено на
кафедрі політології, з метою «залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення
політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині». ОНП має явно виражений галузевий контекст. Зі слів
менеджменту ЗВО, 42% аспірантів залишаються працювати у Львівському національному університеті імені Івана
Франка, частина працює у Національному університеті «Львівська політехніка». Роботодавцями ОНП є місцеві
органи влади (органи державної влади та органи місцевого самоврядування), регіональні засоби масової інформації.
Крім того, здобувачі вищої освіти та академічний персонал залучені до прикладного політичного поля в ролі
політичних консультантів та аналітиків у політичних штабах регіональних осередків партій, спостерігачів на
виборчих дільницях. Під час зустрічі з гарантом ОП, науково-педагогічними працівниками, які безпосередньо
відповідають за зміст ОНП з’ясовано, що освітня програма базується на новітніх досягненнях науки, зокрема,
науково-дослідні роботи кафедри політології виконуються в межах теми НДР «Регіональний процес в контексті
національного та світового політичного процесу». Все вищезазначене доводить галузевий та регіональний контекст
ОП. За результатами зустрічей експертної групи з учасниками освітнього процесу було неодноразово підтверджено,
що при формуванні ОП враховувався досвід аналогічних вітчизняних університетів-партнерів (наприклад,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та зарубіжних університетів-партнерів
(Варшавського університету, Вроцлавського університету, Ягеллонського університету в Республіці Польща).

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.

У зв’язку із відсутністю затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктор філософії, визначені програмні результати навчання за ОП
корелюються з дескрипторами Національної рамки кваліфікацій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
п/paran12#n12) для 9 рівня в частині формування у здобувачів освіти РНІ 4 «вміння екстраполювати набуті знання в
цілісний образ світу; застосовувати засвоєні знання для аналізу сучасних світоглядних (зокрема - політологічних)
проблем і формування власної позиції у їх вирішенні»; РНІ 5. «мовної і мовленнєвої компетентності аспірантів на
рівні С 1, які забезпечують можливість вільно спілкуватися та ефективно реалізовувати науково-професійні цілі
іноземною мовою»; РНСП 17 «вміння збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан
міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. Оцінювати та аналізувати міжнародні та
зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем»; РНСП 19
«організовувати та проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових
теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони: - цілі ОНП чітко визначені та узгоджуються з місією та стратегією ЗВО; - цілі ОНП, як і програмні
результати навчання, визначені з урахуванням потреб ринку праці, стейкґолдерів (які беруть участь в обговорені
окремих ОК, так і ОНП в цілому), галузевого і регіонального контексту, досвіду ОНП з політології вітчизняних (КНУ
імені Тараса Шевченка) та польських ЗВО й тенденцій розвитку політичної науки; - постійний зв’язок кафедри із
роботодавцями, випускниками, місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Моніторинг і коригування ОНП базуються на пропозиціях випускників і роботодавців у першу чергу, що
підтвердилося конкретними прикладами в ході відповідних зустрічей; - постійний зворотній зв’язок із здобувачами
вищої освіти. Визначено обґрунтовані перспективи щодо подальшого удосконалення ОНП на основі врахування
інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти; -ОНП забезпечує досягнення результатів навчання, що
корелюються з дескрипторами Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти. Позитивні практики: - тема НДР, яка розробляється випусковою кафедрою «Регіональний процес в
контексті національного та світового політичного процесу» прямо пов’язана із вирішенням проблем політичного
розвитку регіону; - у травні 2020 р. на засіданні Вченої ради університету були затверджені Методичні рекомендації
щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм, якими визначена
процедура поточного моніторингу та оновлення змісту ОП (https://cutt.ly/7i3Nszr).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкі сторони: - обмеженість порівняльного досвіду розробки та реалізації ОП (зокрема, не повною мірою
врахований досвід аналогічних іноземних програм, зважаючи на відкритість, публічність та доступність такої
інформації). Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: - потребує удосконалення документальне
оформлення рекомендацій/результатів опитування роботодавців та випускників за ОП «Політологія»; -
популяризувати можливість опитування роботодавців за ОП «Політологія» на офіційній сторінці Відділу кар’єрного
розвитку та співпраці з бізнесом чи розглянути можливість розроблення на сайті факультету, де здійснюється ОП,
онлайн-анкети та/або створити окрему електронну скриньку для надання можливості зацікавленим сторонам (не
лише випускникам та роботодавцям) постійно надсилати пропозиції щодо оновлення ОП (не лише на етапі
рецензування ОП).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОП у контексті критерію 1 експертна група дійшла висновку, що ОП спеціальності 052 Політологія відповідає рівню
В за критерієм 1.

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).

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора філософії становить 40 кредитів ЄКТС. Це відповідає:
1) вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту»; 2) проекту Стандарту вищої освіти України для третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктор філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», спеціальністю 052 «Політологія» 2019 р., який наразі в установленому порядку проходить процедуру
погодження; 3) Методичним рекомендаціям 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). Згідно аналізу НП для очної та заочної форми, захист
дисертаційної роботи має припадати на червень місяць. Поряд з тим, у ході фокус-груп із академічним персоналом
з'ясовано, що здобувачі були попередньо зорієнтовані не пізніше червня місяця подати лише рукопис роботи, а не
пройти усю процедуру захисту. У ході фокус-груп уточнено, що успішність здобувачів (зокрема, їхній темп
фіналізації результатів дисертаційного дослідження) досить індивідуальний, але таких здобувачів, які зі значними
запізненнями виконують індивідуальний план аспіранта - немає. Виходячи із НП як очної, так і заочної форми
навчання, термін навчання становить 3 роки і 10 місяців (з вересня 2016 р.. по червень 2020 р.), однак у відомостях
самооцінювання і у самому НП вказано про термін навчання 4 роки. Це може бути технічною опискою. ЕГ звернула
увагу, що ОНП (а, відтак, і НП як очної та заочної форми навчання) включає компонент теоретичного навчання, що,
окрім 1 та 2 курсів, передбачений і для 3 та 4 курсів. Високо цінуючи автономію ЗВО у побудові ОНП, ЕГ рекомендує
звернути увагу на те, що бажано на останніх курсах, особливо 4 курсі, максимум часу приділити на закінчення та
оформлення результатів дисертаційного дослідження. Тому варто поміркувати над обгрунтованістю/доцільністю
передбачення теоретичного навчання на 4 курсі (хоча ЕГ відзначає невеликий обсяг кредитів для такої підготовки -
1 кредит підготовки на 4 курсі та 8 кредитів підготовки - на 3 курсі). На думку ЕГ, структура ОНП з освітньою
складовою лише на 1 та 2 курсах більше відповідатиме потребам тих здобувачів, які мають високі показники
успішності виконання індивідуального плану наукової роботи та орієнтуюся вийти на захист (за наявності бажання)
дочасно. Обсяг окремих ОК відповідає встановленим нормативним вимогам. ЕГ відзначає виважений підхід до
визначення обсягу освітньої складової ОНП у 40 кредитів, що дозволяє передбачити більше часу для наукової
роботи здобувача, не перевантажуючи його.

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.

У ОНП ОК Науковий семінар віднесена до нормативного циклу, однак, у першому варіанті робочої програми цієї ОК
значилося, що це "дисципліна вільного вибору". Технічну помилку виправлено у робочій програмі Наукового
семінару 2017 р. (див. вкладені файли). Призначення ОК Науковий семінар - формування навиків самостійної
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наукової роботи, виявлення та вдосконалення навичок написання науково-дослідних робіт у галузі політичних наук,
відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою до написання дисертації та публікації наукових статей. Відтак, не
зовсім обгрунтованим є вивчення даної ОК впродовж 1-7 семестрів, особливо, 5-7 , коли значна частина засвоєних
наукових методів уже має бути застосована аспірантами і низка публікацій здобувачів також має бути готовою (або
навіть здобувачі мають проходити процедуру перезахисту роботи). ЕГ вважає, що варто переглянути місце ОК
Науковий семінар як базову у розумінні наукової методології у структурно-логічній схемі ОНП і передбачити
основний обсяг кредитів за цією ОК у 1-2 семестрах. У ОНП прослідковується логічна послідовність розміщення ОК.
Наприклад, можливість обрати ОК Педагогіка вищої школи (3 семестр) чи Психологія вищої школи (3 семестр)
передують ОК Педагогічна практика (6 семестр). Зміст ОНП включає необхідні компоненти згідно п. 27 Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах), що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки
кваліфікацій: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності (у ОНП це ОК Сучасні напрямки розвитку політичної
науки та ОК Науковий семінар); 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (ОК
Філософія); 3) набуття універсальних навичок дослідника (ОК Педагогічна практика); 4) здобуття мовних
компетентностей (ОК Іноземна мова за фаховим спрямуванням). Виходячи зі змісту та мети ОК Науковий семінар
(формування навиків самостійної наукової роботи, виявлення та вдосконалення навичок написання науково-
дослідних робіт у галузі політичних наук, відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою до написання дисертації та
публікації наукових статей), на нашу думку її варто віднести до універсальних навичок у структурі ОНП. Також
доречно перейменувати із більшою стилістичною відповідністю ОК "Сучасні напрямки розвитку політичної науки"
як "Сучасні напрями розвитку політичної науки". За ОНП була передбачена вечірня форма навчання, але, як було
встановлено у ході фокус-груп, запиту на неї не виявилося. Загалом ОК у достатній мірі логічно пов'язні та
допомагають досягнути заявлених цілей і програмних результатів навчання.

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

ОНП 2016 р., рекомендована до впровадження Вченою радою Львівського національного університету імені Івана
Франка (протокол №20/5 від 25.05.2016 року), містить три спеціалізації: теорія т а історія політичної науки,
політичні інститути та процеси, міжнародні відносини. Поряд з тим, у СО відсутня інформація про ці спеціалізації. У
тексті ОНП з допомогою згаданих спеціалізацій систематизуються блоки вибіркових дисциплін. У проекті ОНП
2020 р. на титулі значиться інформація двічі про спеціальність - у одному випадку вказано 052 Політологія, а у
іншому випадку - теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, міжнародні відносини (що не є
спеціальністю). У самому тексті проекту ОНП 2020 р. біля спеціалізації поставлено прочерк і інформації про це не
наведено. В той же час, у НП біля спеціалізації перераховано три напрямки, що потребує узгодження. Якщо ЗВО
прагне наголосити на певній спеціалізації, варто розглянути пропозицію назвати ОНП замість "Політологія"
інакше, - відповідно перерахованим спеціалізаціям. Означені технічні неузгодженості варто виправити. У СО ЗВО
наголошує на тому, що здійснює прийом вступників на базі ОКР магістра та ОКР спеціаліст. Поряд з тим, в НП, як
для очної, так і для заочної форми навчання, вказано лише про навчання на основі ОКР магістр. ОНП
характеризується досить сильною мовною підготовкою (іноземні мови). В результаті, більшість здобувачів без
допомоги перекладачів створюють наукові тексти іноземною мовою і публікуються у виданнях, що містяться у базі
Scopus або у інших міжнародних виданнях країн ОЕСР. У ході фокус-груп з'ясовано, що деякі здобувачі, наприклад,
Ольга Шаран, вважають себе поліглотами і пишаються цим, адже мають змогу брати участь у різних програмах
академічної мобільності за кордоном (деякі здобувачі підвердили, що мають сертифікати про знання німецької,
польської чи англійської мови на рівні С1). Зміст ОНП програми передбачає широкі можливості міжнародної
кредитної мобільності. Під час зустрічі з фокус-групами, згадувалося про наявні кейси академічної мобільності, в
тому числі міжнародної, здобувачами вищої освіти та академічним персоналом. Зокрема, аспірантка Ольга Шаран
взяла участь у програмі міжнародних обмінів Erasmus + в Загребському університеті (2018/2019 н.р., де навчалася 1
семестр), здобувач Михайло Ковальчук - у Туреччині. Здобувачка наголосила на всілякому сприянні
університетського відділу міжнародних зв'язків у її відрядженні, зокрема у пошуку професора, що має схожі наукові
інтереси відповідно тематиці дисертаційного дослідження Ольги та погодився її консультувати. Це важливий нюанс
щодо забезпечення наукової складової у ході стажування за кордоном, який було виконано). Інші здобувачі мали
змогу стажуватися у Відні.

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

Дисципліни вільного вибору поділені на дві складові: 1) глибинні знання зі спеціальності (три ОК з 13, поділені на
певні блоки; підготовка до написання та захисту його дисертації), 2) загальнонаукові компетентності (три ОК з 7,
поділені на певні блоки; підготовка аспірантів до викладацької та дослідницької діяльності). Формування
індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також шляхом формування індивідуального навчального плану
та індивідуального плану наукової роботи. Усі вибіркові дисципліни для аспірантів передбачені на 2-ому році
навчання. Відповідно, до 1 березня (2 семестр) аспіранти першого року навчання мають визначитись з
дисциплінами та подати відповідні заяви. Вибіркові дисципліни з інших галузей знань, які можуть обрати
аспіранти: 1) Педагогіка вищої школи; 2) Методологія підготовки наукової публікації; 3) Психологія вищої школи;
4) Підготовка науково-інноваційного проекту; 5) Інформаційні технології та програмування; 6) Інтелектуальна
власність і трансфер технологій; 7) Розвиток інновацій та підприємство. Наразі в університеті розпочалася робота із
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створення можливостей для аспірантів обирати дисципліни з різних рівнів навчання. У ході фокус-груп з'ясовано,
що аспіранти не відчувають потребу обирати дисципліни із різних рівнів освіти (аргументовану відповідь з цього
приводу висловила здобувачка Олександра Чоколовська. Вона пояснила, що кафедра запропонувала цікаві
вибіркові ОК професійного спрямування). Щодо вибору дисциплін із інших галузей, то найбільше здобувачі були
зацікавлені дисципліною "Інтелектуальна власність і трансфер технологій". Спілкуючись з ЕГ, здобувачі
підтвердили, що відділ аспірантури та докторантури ун-ту проводить консультації, наради, збори зі здобувачами та у
100% обсязі, зокрема, інформує про процедури вибору дисциплін (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). Ця
інформація підтвердилася у ході зустріч зі структурними підрозділами, у якій Надія Лемега, представник відділу,
підтвердила систематичність консультацій здобувачів з приводу вибору дисциплін та затребуваність такої
комунікації (групові збори-наради аспірантів та індивідуальне звернення до фахівців, в тому числі, через соцмережі,
електронну пошту, телефони, вайбер). Силабуси усіх навчальних дисциплін, включаючи вибіркові, також містяться
на інформаційній сторінці про ОНП за посиланням https://cutt.ly/Yo84JmV. У ході фокус-груп з'ясовано, що фахівці-
практики, які залучаються до провадження освітньої діяльності за ОНП, надають окремі консультації здобувачам
відповідно до тематики їх досліджень. Наприклад, голови Львівської обласної державної адміністрації різних років,
міський голова Львова консультували здобувачів у тематиці особливостей наповнення місцевих бюджетів, розвитку
місцевого самоврядування. ЕГ відзначає як позитивну практику кількість здобувачів у групі для викладання
вибіркових дисциплін - від 1 особи. Це створює широкі можливості індивідуалізації викладання вибіркових ОК
відповідно обраній здобувачем теми дослідження.

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

У ОНП вказано, що педагогічна практика має місце на 2 та 3 курсах підготовки, однак у НП як для очної, так і для
заочної форми навчання, відтворено наявність практики лише на 3 курсі. У ході фокус-груп з'ясовано, що випускові
кафедри на постійній основі співпрацюють з усіма аналітичними центрами України: Український центр
економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва, аналітичний відділ Верховної Ради України, Міжнародний фонд Відродження. Аналітики-практики часто
долучаються до проведення аудиторних занять, зокрема експерт Максим Розумний, народні депутати Роман
Лозинський, Тарас Батенко, Оксана Юринець, інші депутати обласної та міської ради. Останнє заняття, проведене
практиком, як підтвердили здобувачі у ході фокус-груп, відбулося 5 грудня 2019 р. Низка практико-орієнтованих
занять проводяться на виїзді. Традиційними за ОНП стали міжуніверситетські конференції та наукові читання - у
співпраці із вченими політологами із ЗВО м. Рівне, Одеси, Івано-Франківська, Києва, Вінниці та ін. Усі НПП
випускових кафедр також є певним чином фахівцями-практиками. Оскільки до НПП застосовується вимога, окрім
навантаження академічного характеру, долучатися до практичної діяльності, викладачі та наукові керівники
активно приймають участь у політичних процесах, зокрема, організації та проведення виборів. Гарант ОНП А. С.
Романюк є відомим в регіоні політичним коментатором. Викладачі Ю. М. Сліпецька, А. С. Панарін, Г. В. Шипунов
працювали у виборчих штабах. Окрім того, Г. В. Шипунов є політичним оглядачем у виданні "Поступ". Як вище
було зазначено, ОНП передбачає педагогічну практику у 6 семестрі (4 кредити ЄКТС). Здобувачі проходять
педагогічну практику за ОК, які викладають наукові керівники на рівні бакалаврату/магістратури. Але, як було
встановлено у ході фокус-груп, якщо аспірант виявляє бажання попрактикуватися у межах викладання якогось
іншого предмета, випускові кафедри підтримують цю ініціатиу і забезпечують можливість такої практики. За
ініціативою випускових кафедр здобувачам створено широкі можливості долучатися до діяльності органів влади,
політичних партій, громадських організацій на волонтерських засадах - з метою розвитку практичних навичок у
професійній сфері. У ході фокус-груп зі здобувачами з'ясовано, що педпрактику не обов'язково проходити на 3 курсі
(за умови узгодження із викладачем, практикуватися у якого виявив бажання здобувач). У ході практики аспіранти
долучаються до проведення семінарських занять. У ході проведення перших семінарських занять здобувачами,
викладачі приходили і спостерігали, допомагали із літературою, а потім аспіранти мали змогу попрактикуватися без
нагляду викладачів. Як виняток, аспірантам можуть надати можливість прочитати лекції (таку можливість мала
Ганна Сабара).

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

У ході фокус-груп з'ясовано, що випускові кафедри підтримують тісні зв'язки із відомими журналістами, які
проводять заняття з медіаграмотності, мистецтва публічного виступу, самоменеджменту та ін. Наприклад, відома
журналістка Ірина Марушкіна проводить заняття для здобувачів на тему комунікації, Остап Дроздов - журналіст з
телеканалу ZIK теж проводить тренінги для здобувачів. Випускником кафедри політології є політичний експерт,
політичний аналітик Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Андрійович Сухарина, який
досліджує проблеми проведення виборчих кампаній та виборчих технологій, на основі свого досвіду у сфері PR
проводить комунікативні тренінги для здобувачів. Минулого року до проведення освітніх занять за ОНП долучалися
аналітики-практики з Польщі, Угорщини, Словаччини. У жовтні 2018 р. здобувачі мали змогу вивчати особливості
сократівської бесіди та сучасні техніки ведення переговорів із вченими та практиками із ФРН. Цікавим відмітили
здобувачі досвід співпраці із Центром міжнародної безпеки та партнерства, який також організував низку корисних
тренінгів. Як засвідчили НПП, до проведення тренінгів для здобувачів долучалися вчені-політологи із Канзаського
університету, зокрема на тему адаптивності сучасної людини до реалій динамічного світу ХХІ століття, а також
розуміння пов'язаності, синергії різних процесів, формування цілісної картини світу. Психологічна служба
університету проводить низку безоплатних тренінгів на тему самооцінки, сприйняття себе, вирішення конфліктів,
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саморегуляції. Інформацію про них здобувачі отримують з офіційної сторінки університету та сторінки у соціальних
мережах. ЗВО періодично організовує майстер-класи з академічного письма для здобувачів. Органи студентського
самоврядування теж проводять низку заходів для розвитку soft skills здобувачів (наприклад, Філософський пікнік) -
у рамках діяльності Лабораторії науки.

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

Професійного стандарту немає.

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.

Загальне навантаження здобувачів - 1200 годин, з яких аудиторне навантаження - 540 год. (45%), самостійна робота
- 660 год. (55%), що відповідає нормам. Такий об'єм самостійної роботи відповідає також п. 4.6. 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). Цей документ визначає вимогу
самостійної роботи - не менше 1/3 та не більше від 2/3 від загального об'єму навчального часу. Формування
індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в Тимчасовому положенні про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://cutt.ly/5o849sd. Індивідуальний план здобувача структурує роботу здобувача. Постійно коригується план
індивідуального плану, уточнюється тема, здійснюється мобільне керування науковою компонентою. Поряд з тим,
здобувачі висловлюють побажання мати більше часу на наукову діяльність. У ході фокус-груп з'ясовано, що
здобувачі висловлювали позиції щодо збільшення частки матеріалу на самостійне опрацювання, і наразі ця позиція
обмірковується кафедрою.

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.

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: - збалансований обсяг кредитів ЄКТС; - практико-орієнтованість освітнього процесу; - тісна
співпраця з вітчизняними аналітичними центрами та аналітичними структурними підрозділами органів влади, що
суттєво сприяє у досягненні програмних результатів навчання за ОНП. Позитивні практики: - широкі можливості
вибору проходження педагогічної практики у межах різних дисциплін; - практична участь у безпосередніх
політичних процесах викладачів та наукових керівників як вимога випускових кафедр до їх кваліфікації; - синергія
4-х випускових кафедр двох різних факультетів, що створює широкі можливості для реалізації тем наукових
досліджень з певним ступенем міждисциплінароності.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: немає. Рекомендації: - впорядкувати використання поняття спеціалізації у
ОК; - покращити відповідність методологічного забезпечення ОК (усунути описки у робочих програмах); -
вдосконалити структурно-логічну схему ОНП; - виправити технічні помилки у НП та ОНП; - переглянути
доцільність теоретичного навчання на 3 та 4 курсах; - використовувати поняття аспірант, а не докторант у СО (хоча і
йдеться про підготовку докторів філософії).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП відповідає даному Критерію з дрібними заувагами, що не впливають на зміст та якість освітнього процесу.

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 на навчання за ОП «Політологія» є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та коректно оприлюднені на офіційному веб-сайті університету (https://cutt.ly/XowQ4Jl). Строки та
порядок прийому заяв та документів, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, вартість навчання
наведено за посиланням (https://cutt.ly/uowWisz), що свідчить про відкритість та прозорість ЗВО.

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

Конкурсний відбір здобувачів вищої освіти для навчання за ОНП «Політологія» виконується відповідно до Правил
прийому до аспірантури та докторантури (додаток 10 «Правил прийому до Львівського національного університету
імені Івана Франка – 2020» (https://cutt.ly/pi3Vcp8 ), які розроблені, затверджені та оприлюднені відповідно до
чинних вимог. Зарахування до аспірантури здійснюється на основі рейтингу, який формують за результатами
вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі відповідної навчальної програми магістерського рівня вищої освіти),
філософії та з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Проте, у правилах прийму
недостатньо зрозуміло, які є критерії оцінювання та яким чином розподіляються бали за кожним із вступних
випробувань до аспірантури ЗВО. Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 052 Політологія
оприлюднена на офіційному сайті філософського факультету (https://cutt.ly/qi3VYuK). Інформація щодо програм
вступних випробувань з філософії та іноземної мови за професійним спрямуванням, які датуються 2016 роком,
міститься на офіційному сайті відділу аспірантури та докторантури (https://cutt.ly/3owQL8n). Вступник, який
підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English
Language Testing System або сертифікатом Cambrige English Language Assessment, звільняється від складання
вступного іспиту з іноземної мови.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, регулюються
локальними нормативними документами Львівського національного університету імені Івана Франка, які
знаходяться у відкритому доступі (https://cutt.ly/Ci3VL8f та https://cutt.ly/gi3V3uj): • Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (2018); • Тимчасовим
положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти (2016); • Положенням про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності (2019); • Положенням про
порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту (2016); •
Положенням про порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в
іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів (2018). Питання про порядок відрахування, поновлення,
переведення здобувачів вищої освіти та надання академічної відпустки визначається двома положеннями: •
Розділом 11 Положення про організацію освітнього процесу (2018); • Розділом 6 Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (2018). Наведені нормативні акти
висвітлюють правила академічної мобільності, які є чіткими й зрозумілими, відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, доступні для всіх учасників освітнього процесу.

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.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка у січні 2020 року був затверджений «Порядок
визнання у результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (https://cutt.ly/QiVpiXE). Проте,
у п.2.4 Положення не визначено, яку максимальну кількість кредитів може бути зараховано в межах навчального
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року для третього рівня освіти. Хоча, у відомостях самоаналізу зазначено, що практики визнання результатів
навчання отриманих у неформальній освіті за ОНП не було, у ході фокус-груп із структурними підрозділами,
представник відділу міжнародних зв’язків Оксана Краєвська підтвердила, що університет рекомендує здобувачам
проходити онлайн-курси Prometheus, Coursera або онлайн-курси від провідних університетів у всьому світі, таких як
MIT, Stanford та Harvard (https://work.lnu.edu.ua/inozemni-movy/). У разі успішного навчання та отримання
сертифікату зазначених он-лайн платформ, здобувачі вищої освіти мають можливістю зарахувати результати
навчання у межах окремих освітніх компонентів.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильна сторона: - Правила прийому на навчання за ОНП «Політологія», які оприлюднені на офіційному веб-сайті
Львівському національному університеті імені Івана Франка, щорічно оновлюються, є чіткими та зрозумілими і не
містять дискримінаційних положень; - прийом здобувачів вищої освіти на навчання здійснюється із врахуванням
особливостей самої освітньо-наукової програми; - у ЗВО розроблені та оприлюднені нормативні документи, які
регламентують визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, та здобутих у неформальній та інформальній освіті. Позитивні практики: - університет забезпечує
популяризацію неформальної освіти серед здобувачів у вигляді онлайн курсів, тренінгів та семінарів за
міжнародними проектами з отриманням відповідних сертифікатів; - університет сприяє академічній мобільності, в
тому числі міжнародній, здобувачів вищої освіти та академічного персоналу. На кожному факультеті працює
Координатор академічної мобільності.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: відсутні. Рекомендації: - рекомендуємо ЗВО сприяти більш активній участі
здобувачів вищої освіти у програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності, в тому числі віртуальної
мобільності; - формалізувати результати віртуальної мобільності з розробкою чіткого механізму зарахування
результатів дистанційного навчання здобувачів вищої освіти на курсах, що пропонують інші ЗВО та освітні онлайн
платформи; - оприлюднити на вебсайті філософського факультету, разом з програмою вступного іспиту до
аспірантури за спеціальністю 052 «Політологія», програми вступних випробувань з філософії та іноземної мови за
професійним спрямуванням з висвітленням критеріїв оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на сильні сторони й позитивні практики, експертна група дійшла висновку, що ОП спеціальності 052
Політологія відповідає рівню В за Критерієм 3.

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.

Визначені форми і методи навчання та викладання в достатній мірі сприяють досягненню програмних цілей та
результатів навчання. Зокрема, процес підготовки здобувачів, які навчаються на даній освітньо-науковій програмі
реалізується у таких формах як навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи, педагогічна практика та
науковий семінар. Також, при викладанні науково-педагогічними працівниками застосовується низка
інтерактивних, групових, індивідуальних методів навчання та викладання. Постійна взаємодія науково-
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти під час лекційних та семінарських занять відбувається великою
мірою на паритетному рівні, тобто із застосуванням діалогових методів. У ході фокус-груп це було підтверджено
здобувачами, випускниками та науково-педагогічним персоналом неодноразово. Освітній процес на даній ОП
відповідає «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Однією із переваг студентоцентрованого
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підходу до навчання є малочисельні групи, які сприяють глибшій та тривалішій взаємодії науково-педагогічних
працівників та здобувачів. Є можливість обирати індивідуальну траєкторію навчання. Так, у фокус групі із науково-
педагогічним персоналом та здобувачами було повідомлено про прецедент вибору тільки одним здобувачем вищої
освіти конкретної дисципліни. Відповідно, ця дисципліна викладалась тільки цьому здобувачу, що свідчить про
студентоцентровану орієнтацію науково-педагогічного персоналу та адміністрації університету/факультету. Освітній
процес відбувається із постійним зворотнім зв’язком від здобувачів, про що свідчить наявність результатів
опитувань (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/ZVIT-ZA-REZUL-TATAMY-OPYTUVANNYA-
STUDENTIV-shchodo-osvitn-oi-prohramy.pdf). Здобувачі задоволені методами навчання та викладання за
результатами фокус-групи. Обов’язковою вимогою до науково-педагогічного персоналу є, окрім академічної
діяльності, ще практична. Це, як на думку самого НПП, так і здобувачів сприяє тому, що під час навчання
використовуються актуальні методи та подається актуальна інформація.

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).

Загальна інформація щодо змісту навчання, порядку та критеріїв оцінювання, умов відрахування та поновлення
розміщена в «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та є публічно доступною на сайті
університету. Здобувачі різних років навчання повідомлені про дане положення та його знаходження на сайті. В
межах окремих освітніх компонентів розроблені силабуси, де зазначені основні вимоги, цілі, зміст, результати
навчання та є у вільному доступі (https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology). Тим не
менше, аналіз змісту показав, що частину інформації варто оновити. Особливо це стосується списку літератури для
вивчення дисциплін. Інформування здобувачів відбувається через сайт університету, сторінки в соціальних мережах,
безпосередньо від науково-педагогічних працівників на початку вивчення кожної дисципліни.

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

Відповідно до специфіки ОП результатом навчання є написання та захист дисертації. На теоретичному рівні
поєднання навчання та досліджень імплементується через науковий семінар, як нормативну компоненту ОНП.
Обсяг наукового семінару складає 4 кредити ЄКТС (120 год). За результатами фокус-груп, ефективність наукового
семінару вимірюється через вивчення сучасних методологічних та методичних прийомів. Також, окремим освітнім
компонентом є курс «Методологія підготовки наукової публікації», де здобувачі отримують знання щодо коректного
оформлення результатів власної дослідницької діяльності у наукову публікацію. Це стосується публікацій як у
національних, так і в міжнародних наукових виданнях. Підтвердженням ефективності курсу є публікація наукових
статтей здобувачами в науковому віснику університету, в інших наукових журналах в межах України, а також в
міжнародних виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Результати фокус-групи із здобувачами
свідчать, що вони дійсно запрошуються та присутні на попередніх захистах дисертацій з метою набуття досвіду
презентації власного дослідження, аналізу всіх плюсів та мінусів. В рамках ОП забезпечується постійне обговорення
результатів наукових досліджень на науково-методичних семінарах та наукових конференціях. Також постійно діє
Центр політичних досліджень, робота якого має практичну спрямованість.

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

Основними способами оновлення форми та змісту освітніх компонентів, зазначеними викладачами, є
імплементація власних практичних навиків у освітній процес, а також результатів власних наукових досліджень.
Було з'ясовано, що сучасні тенденції стимулюють науково-педагогічних працівників до збільшення використання
методів візуалізації інформації, використання діалогових та інших дискусійних прийомів. У вересні 2019 року
підґрунтям для оновлення власних освітніх компонентів науково-педагогічними працівниками стало проведення на
базі кафедри політології трьохденного воркшопу в рамках проекту «Удосконалення методів та інструментів
політології в Україні». Подія була міжнародного масштабу. Науково-педагогічні працівники, які викладають на
даній ОНП були також присутні. Елементами підвищення кваліфікації та оновлення змісту освітніх копонентів є
щорічна міжнародна конференція присвячена політичним партіям та виборам в регіональному розрізі. Варто також
зауважити, що обов'язковою вимогою до викладання на даній освітньо-науковій програмі є практична діяльність
викладачів. Це підтвердилось на фокус групах.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Досліджено та верифіковано, що інтернаціоналізація діяльності в рамках університету регламентується
«Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf) і стратегією міжнародної діяльності
(http://international.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf).
Інтернаціоналізація в рамках ОП має наступні напрями: - запрошення до викладання викладачів із неукраїнських
університетів (проф. Шляхта Б. Ягелонський університет, Шмідт А. Печський університет); - участь здобувачів у
міжнародних обмінах (О. Шаран, Еразмус+); - реалізація міжнародних проектів (Удосконалення методів та
інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки в рамках проекту
Вишеградського фонду); - участь науково-педагогічних працівників у міжнародних стажуваннях (Мальський М. З.,
Присяжнюк Ю. І.). Результати фокус-груп із науково-педагогічним персоналом, здобувачами вищої освіти та
адміністрацією, їх аналіз та порівняння підтвердили вищенаведену інформацію.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони: - використання сучасних, практико-орієнтованих методів навчання; - інтернаціоналізація освітньо-
наукової діяльності; - студентоцентрований підхід до навчання, викладання та досліджень. Позитивні практики: -
реалізація міжнародних наукових проектів; - запрошення до викладання викладачів із закордонних університетів.

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

Слабкі сторони: – почасти складно прослідкувати та верифікувати регулярність оновлення інформації, яка
стосується змісту та форм викладання дисциплін. Недоліки: не виявлено. Рекомендації: - оновлення бази літератури
силабусів; - викладання дисциплін іноземними мовами.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП та діяльність за даною освітньою програмою відповідає визначеному критерію.

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
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Регламентація проведення контрольних заходів, їх форми та критерії оцінювання описані в «Положенні про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка», «Тимчасовому
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському
національному університеті імені Івана Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), «Положенні про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.). Робота у фокус-групі із
здобувачами засвідчила, що останні поінформовані про наявніть даних документів. Основними джерелами та
методами інформування виступають: електронні ресурси (розклад занять, робочі програми навчальних дисциплін,
силабуси на сайті університету). Повідомлення про критерії та контрольні заходи озвучуються науково-
педагогічними працівниками на початку викладання дисциплін та перед екзаменаційною сесією. Також, на підставі
аналізу індивідуального плану здобувача еспертною групою встановлено наявність для навчальної частини
діяльності аспіранта таких форм контролю як іспит та залік. Для наукової роботи формою контролю є фіксація в
індивідуальному плані короткої інформації про стан написання розділів дисертації, наукові публікації, участь у
конференціях з подальшою верифікацією цієї інформації науковим керівником.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт відсутній. Проте аналіз всіх наданих документів та робота у фокус-групах засвідчила, що формою атестації
та результатом навчання на даній ОП є написання і захист дисертації. Це відповідає загальноприйнятій практиці на
даному рівні вищої освіти. Тому, ОП відповідає цьому підкритерію.

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.

Чіткість та зрозумілість проведення контрольних заходів визначається «Тимчасовим положенням про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті», силабусах, робочій програмі
навчальної дисципліни, індивідуальних планах здобувачів. Результати фокус-груп продемонстрували достатню
поінформованість здобувачів щодо цієї інформації. Забезпечення об’єктивності екзаменаторів реалізується через,
по-перше, публічне та загальнодоступне оприлюднення інформації про всі критерії, вимоги та процедури
контрольних заходів на сайті університету та регламентуючих документах, по-друге, через рівний доступ до
інформації та умов для всіх здобувачів (тривалість, зміст, критерії оцінювання). Процедури запобігання та
врегулювання конфліктів інтересів забезпечується юридичним відділом університету. Здобувачі поінформовані про
процедуру оскарження результатів контрольних заходів та процедуру їх повторного проходження, проте жодного
такого випадку на даній ОП не зафіксовано. Відповідно до «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), здобувачам надано можливість перескладання екзамену або
заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічної заборгованості. Дану інформацію
підтверджено на фокус групі із здобувачами та науково-педагогічним персоналом.

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.

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності регламентуються «Положенням про
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). В рамках діяльності університету та
цієї ОП фактичним інструментом перевірки академічної доброчесності є онлайн сервіс Unicheck від ТОВ
«Антиплагіат». Фокус-група із здобувачами та науково-педагогічним персоналом продемонструвала, що вони
обізнані про наявність положення, та системи перевірки академічної доброчесності, безоплатність її використання.
Представники Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених засвідчили, що за
останній рік траплялося кілька випадків виявлення плагіату у поданих у збірник тезах доповідей здобувачів. Ці тези
було повернуто на дооопрацювання. Популяризація академічної доброчесності відбувається: - через електронні
сервіси університету (сайт, соціальні мережі студентського самоврядування, наукові товариства); - через
інформування безпосередньо від викладача до здобувача (у фокус-групі із НПП викладачі підтвердили факт
популяризації академічної доброчесності); - через підписання Декларації про дотримання академічної
доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка (у фокус-групі здобувачі підтвердили факт підписання таких декларацій); -
через організацію заходів (як приклад такого методу адміністрацією було надано інформацію про вже проведену
подію «PROдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти» (https://www.lnu.edu.ua/u-
l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-
osvity/). У випадку порушення академічної доброчесності до суб’єктів науково-дослідницької діяльності можуть
застосуватись такі заходи академічної відповідальності, як повторне проходження оцінювання, позбавлення
привілеїв, стипендій, виключення з університету. Варто зауважити, за словами представників фокус-груп в рамках
досліджуваної ОНП фактів академічної недоброчесності невиявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони: - політика та методи популяризації академічної доброчесності; - використання єдиного інструменту
перевірки академічної доброчесності; - чітка регламентація правил проведення контрольних заходів, рівні умови та
доступ до інформації. Позитивні практики: - Декларація про дотримання академічної доброчесності в ЛНУ імені
Івана Франка.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Слабкі сторони: - відсутність зведеної інформації щодо фактів дотримання академічної доброчесності. Недоліки:
відсутні. Рекомендації: – комплексний збір статистичних даних щодо академічної доброчесності та їх аналіз.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП та діяльність за даною освітньою програмою відповідає визначеному критерію.

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.

Експертною групою був проведений ґрунтовний аналіз наданих Університетом документів щодо відповідності
викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, принципу fitness for purpose. Надана гарантом ОНП зведена
інформація про викладачів, які викладають дисципліни за ОНП «Політологія», підтверджена публікаціями останніх
років та фактами професійної діяльності (таблиця №2), отримана інформація та надані пояснення під час фокус-
груп підтверджують, що освітні компоненти ОНП забезпечуються викладачами, які за своєю академічною та/або
професійною кваліфікацією відповідають дисциплінам, що викладають. Це, в свою чергу, забезпечує досягнення
визначених програмою цілей та програмних результатів навчання. Чисельність викладачів, які викладають
навчальні дисципліни професійного напряму, співрозмірна із кількістю здобувачів вищої освіти за ОНП, що
акредитується. Згідно із документацією за акредитаційною справою, освітній процес на ОНП «Політологія»
забезпечують 26 висококваліфікованих викладачів з різних галузей наук, серед яких 13 докторів наук (5 докторів
політичних наук), 13 кандидатів наук. Проектна група ОНП складається з 9 членів. З них – п’ять профільних
науково-педагогічних працівників – докторів політичних наук та двоє докторів економічних наук, доктор
історичних наук, доктор філософських наук, які демонструють високий рівень академічної та/або професійної
активності, є штатними працівниками Університету. Якісний склад викладачів кафедри політології відображений
на інтернет-сторінці кафедри політології (https://cutt.ly/IiXU8fB), кафедри теорії та історії політичної науки
(https://cutt.ly/todcsR5). Разом з тим, не всі викладачі, які забезпечують викладання за освітньо-науковою
програмою, демонструють наукову активність. Наприклад, у доцента кафедри французької філології Львової Л.Ф.,
яка має 40 років досвіду викладання іноземних мов, наукова активність представлена виключно тезами доповідей
на конференціях. Лише шестеро викладачів (Антонюк Н., Гарбадин А., Литвин В., Мальський М., Присяжнюк Ю.,
Хома Н.), які входять до проектної групи або/та є науковими керівниками аспірантів, мають за останні п’ять років
наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема
Scopus або Web of Science Core Collection.

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

Університет має локальні документи, що регулюють питання проведення конкурсного добору викладачів та містять
кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад. Ці документи є оприлюдненими на офіційному
сайті Університету у розділі «Документи по роботі з персоналом» (https://cutt.ly/PiXR2eJ). Серед них – «Порядок
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
національного університету імені Івана Франка» (2018) визначає цілком прозорі та чіткі процедури конкурсного
добору викладачів. Постійна Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету (https://cutt.ly/biZJOHq),
керуючись зазначеним Порядком, забезпечує контроль необхідного рівня академічної кваліфікації кандидатів на
вакантні посади, зокрема, перевіряє відповідність поданих претендентами документів нормативно-правовим
вимогам до науково-педагогічних працівників. В Університеті діє «Положення про оцінювання роботи та
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників» (2017) (https://cutt.ly/MiCqsjn )
завданням якого є формування якісного науково-педагогічного штату. Рейтингові показники НПП беруться до
уваги при проведені конкурсу на заміщення вакантних посад та враховуються під час прийняття рішення щодо
продовження/визначення терміну трудових відносин. Під час зустрічі з структурними підрозділами, пані Марія
Дзіковська, представник відділу кадрів, та пані Ірина Іваночко, представник відділу забезпечення якості вищої
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освіти, пояснили, що під час проходження конкурсу науково-педагогічний працівник подає заяву та звіт про
результати основних видів діяльності НПП. За результатами аналізу документів, кафедра та Атестаційно-кадрова
комісія рекомендують керівникові Університету на який термін за результатами конкурсу підписувати контракт. Як
правило, контракт з науково-педагогічними працівниками укладають на 3-5 років. У такий спосіб у 2018 та 2019
роках були обрані за конкурсом штатні викладачі кафедри політології (доценти Скочиляс Л.С., Була С.П. та
Сліпецька Ю.М.) і кафедри теорії та історії політичної науки (доценти Угрин Л.Я., Бунь В.В., Гарбадин А.С.,
Шипунов Г.В. та асистент Мотрен С.М). (https://cutt.ly/PiZJdmP, https://cutt.ly/8iBWvWK). Зустрічі з менеджментом
ЗВО дозволили експертній групі переконатися про високий рівень вимог до кандидатів на заміщення вакантних
посад, що дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму викладачів, які викладають на даній ОП. Під
час зустрічі з фокус-групами експертній групі продемонстровано підтримку керівництвом Університету кадрового
потенціалу випускових кафедр.

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

Результати ознайомлення з відповідною документацією та інформація отримана під час фокус-груп з
представниками роботодавців, здобувачів вищої освіти дають можливість експертній групі підтвердити залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. У процесі спілкування із роботодавцями – директором
Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» Я. Б. Турчин,
керівником представництва Міністерства закордонних справ у Львові К. В. Терек-Медвецькі та директором
Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської державної обласної адміністрації А.Я.Ковальським
– доведено, що в межах реалізації ОНП «Політологія» налагоджена комунікація з роботодавцями, зокрема, всі
вищезазначені роботодавці надали позитивні рецензії-відгуки на проект ОП 2020 р. Роботодавець пан Андрій
Ковальський продемонстрував постійний зв’язок та співпрацю з гарантом, підтвердив, що його запрошували на
засідання кафедри з метою обговорення ОП, звернув увагу на високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти
(випускники-магістри та бакалаври працюють в аналітичному відділі Львівської державної обласної адміністрації).
Роботодавець пані Ярина Турчин, зазначила, що вона підтримує тісні багаторічні стосунки з Університетом, а
випускники-аспіранти-політологи (зокрема, Луцишин Г. І., Кучма Л. О., Лопата М. О.) працюють на кафедрі
Національного університету «Львівська політехніка». Пані Ярина Турчин підкреслила, що освітня програма
демонструє гарне поєднання теорії з практикою. Аспіранти в межах діяльності Центру політичних досліджень
активно залучаються до різних політологічних практик, беруть участь у соціологічних дослідженнях. Під час
спілкування з пані Яриною Турчин, експертна група отримала підтвердження інформації щодо практики
проведення спільних міжкафедральних семінарів з метою обговорення освітніх програм. Пані Катерина Терек-
Медвецькі підтвердила реальне залучення до організації та реалізації освітнього процесу, наявність спільних угод
про співпрацю, зокрема, зазначила, що брала участь у обговоренні та затвердженні тем кваліфікаційних робіт. На
зустрічі із експертною групою роботодавці повідомили, що надавали рекомендації щодо змісту та наповнення ОП та
пропозиції щодо її вдосконалення. В Університеті працює Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який
регулярно проводить Форуми кар’єри та Майстерню кар’єри із запрошенням представників роботодавців, для
проведення майстер-класів, лекцій (https://work.lnu.edu.ua/project/). Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти та
представниками студентського самоврядування була підтверджена інформація про організацію зустрічей із
представниками роботодавців. З урахуванням вищезазначеного, експертна група констатує залучення роботодавців
до організації та реалізації освітнього процесу.

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

Під час фокус-груп знайшло підтвердження залучення на даній ОНП до аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Представник відділу забезпечення якості вищої освіти пані
Ірина Іваночко підтвердила, що до викладання навчальних дисциплін на умовах сумісництва у формі проведення
відкритих занять систематично залучаються представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Під час зустрічі, пан Анатолій Романюк та пан Геннадій Шипунов наводили конкретні приклади організації
зустрічей здобувачів ОП з провідними політиками України, народними депутатами України, представниками
аналітичних центрів (Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова,
фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Національного інституту стратегічних досліджень)
(https://cutt.ly/7iVn8QY, https://cutt.ly/PiVma2p) . До складу випускових кафедр входять викладачі, які мають
практичний досвід роботи, що дозволяє експертно аналізувати і прогнозувати сучасні політичні процеси під час
забезпечення освітніх компонентів професійної та практичної підготовки здобувачів ОНП. За словами гаранта, всі
викладачі в обов’язковому порядку беруть участь у політичному процесі в якості політичних консультантів та
аналітиків у політичних штабах регіональних осередків партій, спостерігачів на виборчих дільницях. Крім того, на
зустрічі з роботодавцями пані Ярина Турчин, підтвердила, що викладачі випускових кафедр є відомими
аналітиками, яких запрошують для аналізу політичних процесів на телебачення. Пан Геннадій Шипунов (в.о.
завідувача кафедри теорії та історії політичної науки, член робочої групи ОНП) та доцент кафедри політології пан
Любомир Скочиляс кілька років поспіль були політичними оглядачами у щоденній львівській інтернет-газеті
«Поступ.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Підтримка професійного розвитку академічного персоналу Університету реалізується шляхом підвищення
кваліфікації, яке регламентоване «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників» (2019) (https://cutt.ly/TyP4bxC), де зазначено, викладачі зобов’язані постійно підвищувати свою
кваліфікацію, тривалість якої протягом 5 років не може бути меншою 6 кредитів ЄКТС. На офіційному сайті у
розділі «Підвищення кваліфікації» регулярно оприлюднюються Плани підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівник та звіти про їх виконання (https://cutt.ly/biVIuKh). Основними формами підвищення
кваліфікації є: курси підвищення кваліфікації; стажування в інших закладах вищої освіти; індивідуальне
підвищення кваліфікації. Окрім цього, як підвищення кваліфікації викладачів, можуть бути визнані участь у
навчальних програмах семінарів, практикумів, вебінарів, майстер-класів та тренінгів. Викладачі мають можливість
реалізації індивідуальної форми підвищення кваліфікації шляхом участі у програмах академічної мобільності,
наукового стажування, навчання в аспірантурі, докторантурі та захисту дисертаційних робіт. Під час зустрічі з
фокус-групами, представниця відділу кадрів, пані Марія Дзіковська, повідомила, що Університет сприяє
підвищенню кваліфікації викладачів через можливість проходити стажування як у ЗВО України, так і за кордоном
або через власні програми професійного розвитку, які є безкоштовними для НПП Університету. Так, у 2020 році
науково-педагогічні працівники Університету, пройшли курси «Цифрові компетентності в освіті» у рамках
підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки
(https://cutt.ly/XiBdnof). На запит, групі експертів було надано документи, що підтверджують проходження
підвищення кваліфікації викладачами: Романюк А. С. (Ягеллонський університет (Uniwersytet Jagielloński) в
Кракові, 25-27.04.2016 р., Варміньско-Мазурський університет (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 26/03-
9/04.2017); Поліщук М. В. (Львівський регіональний інститут управління НАДУ при Президентові України, з 05.03-
05.05.2019 р., довідка 29/14 від 16.05.2019 р.); Литвин В. С. (захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
політичних наук, 6 жовтня 2018 р.); Шипунов Г. В. (захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
політичних наук, 5 березня 2019 р.); Гарбадин А. С. (стажування у Вроцлавському університеті, Інституті політичних
наук, з 25.02-02.03.2017 р.). Результати зустрічі з фокус-групами та аналіз наданих документів дають підстави
експертам стверджувати, що система професійного розвитку Університету відповідає потребам та інтересам
викладачів і сприяє реальному підвищенню якості викладання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка існує система стимулювання розвитку викладацької
майстерності, метою якої є підвищення мотивації ефективної праці, забезпечення здорової конкуренції,
стимулювання діяльності працівників, спрямованої на підвищення якості освіти. Статутом Університету (2018)
(https://cutt.ly/Di9NYbe) та Колективним договором на 2017-2020 рр. (2017) (https://cutt.ly/yi91yA3) передбачені
заходи стимулювання розвитку викладацької майстерності у вигляді матеріальних та моральних заохочень. На
офіційному сайті, в розділі «Положення про нагороди, звання та преміювання» (https://cutt.ly/uodhnON) містяться
локальні документи, які передбачають різного рівня заохочення: • Положення про Відзнаку Львівського
національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка»; • Положення про звання «Почесний доктор
(Doctor Honoris Causa)» Львівського національного університету імені Івана Франка; • Положення про відзнаку імені
Леоніда Константиненка; • Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського національного
університету імені Івана Франка»; • Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів університету за
наукові здобутки (нова редакція); • Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету
імені Івана Франка; • Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за використання іноваційних
технологій в навчальному процесі. При спілкуванні з фокус-групами, експертній групі було повідомлено як на
практиці функціонує «Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних
і педагогічних працівників» (2017) та надана інформація щодо рейтингу викладачів випускових кафедр. За словами
в.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки пана Геннадія Шипунова, зараз конкретні механізми
мотивування викладачів як наслідку рейтингування перебувають у процесі розробки. Результати рейтингування
використовують у два способи: по-перше, враховують під час конкурсного добору викладачів; по-друге, залежно від
результатів рейтингування кожен факультет отримає фінансові надходження у мотиваційний фонд. За рішенням
вченої ради факультету ці кошти на підставі рейтингування розподіляються між кафедрами та йдуть на
преміювання викладачів. Проректор з наукової роботи пан Володимир Кочмар підтвердив інформацію, що за
наукові досягнення, зокрема, публікацію наукових статей в наукометричних виданнях, передбачено преміювання як
викладачів, так і здобувачів вищої освіти. Крім того, ун-т оплачує участь в конференціях. У разі успішного захисту
дисертації премію отримує безпосередньо здобувач та науковий консультант або керівник. Беручи до уваги, що
Положення про преміювання було прийнято у січні 2020 року, прикладів отримання матеріального заохочення ще
немає. Представниця відділу кадрів, пані Марія Дзіковська, зазначила, що з метою, впровадження нових методів
навчання, передбачено преміювання викладачів за розробку електронних курсів дисциплін.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: - науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання на ОНП «Політологія» мають
відповідну освітньому компоненту кваліфікацію, науковий ступінь (вчене звання), досвід науково-педагогічної
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діяльності та викладання освітнього компоненту, наукові публікації, пов’язані із сферою освітнього компоненту та
методики його викладання; - у Львівському національному університеті імені Івана Франка діє система сприяння
професійному розвитку викладачів; система преміювання викладачів та здобувачів за різного роду здобутки; наявні
прозорі процедури конкурсного добору викладачів, що сприяють досягненню визначених цілей та програмних
результатів навчання. Позитивні практики: - активне залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів
галузі до організації та реалізації освітнього процесу; - залучення викладачів та здобувачів вищої освіти до роботи у
політичному полі в ролі політичних консультантів та аналітиків у виборчих штабах або у статусі спостерігачів на
виборах.

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

Слабкі сторони: - недостатньо високий рівень наукової активності НПП у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Недоліки: відсутні
Рекомендації: - напрацювати конкретні механізми мотивації та заохочення викладачів за результатами
рейтингування, передбаченими «Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-
педагогічних і педагогічних працівників»; - розглянути можливість розроблення системи матеріального та
морального заохочення Гарантів освітніх програм з урахуванням високого рівня відповідальності їх праці; - з метою
популяризації наукової роботи вчених-науковців випускних кафедр оновити їх наукові профілі на офіційному сайті
(посилання на профілі у наукометричних базах даних, список дисциплін, розклад).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Загальний аналіз відповідності ОНП Критерію 6 довів можливість оцінити її на рівень В на підставі відповідності
академічної та/або професійної кваліфікації викладачів цілям та програмним результатам навчання освітньо-
наукової програми через дисципліни, що вони викладають.

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.

Навчальні аудиторії на достатньому рівні обладнані технічними засобами навчання. У кожній аудиторії у вільному
доступі є проектор та інтерактивна дошка або екран для трансляції відео. Окремі аудиторії носять знакові назви,
(аудиторія імені Героїв Небесної Сотні, біля якої розміщені пам'ятні панно). ЗВО має у достатній кількості
аудиторного фонду. Приміщення загальної, навчальної площі не здаються в оренду третім особам. Здобувачі та
НПП мають доступ до двох конференц-залів, де створені можливості проводити науково-популярні заходи та інші
активності. У ході огляду матеріально-технічної бази ЕГ пересвідчилася у наявності кількох менших аудиторій зі
зручними смарт-меблями для проведення коворкінгів, тренінгів. Ці аудиторії також є у вільному доступі для
викладачів та здобувачів (достатньо повідомити деканат/201,301 ауд. про намір проведення заходу усно чи
письмово). Органи студентського самоврядування мають власне окреме облаштоване приміщення для своєї
діяльності в університеті. Випускові кафедри Філософського факультету знаходяться у головному корпусі
університету, кафедри Факультету міжнародних відносин - у корпусі поруч, що розміщується в центрі міста. На
кафедрах створені комфортні умови для частих індивідуальних бесід та консультацій наукових керівників зі
здобувачами, для цього передбачено відповідний простір, кожна кафедра має проектори та ноутбуки для
оперативного перегляду презентацій, зручності трансляції інших матеріалів на екран, візуалізації доповідей
аспірантів. У ході огляду матеріальної бази ЕГ також відзначила нові плазмові екрани та фліпчарти у майже всіх
аудиторіях. Комп'ютерний клас, що використовується за ОНП, обладнаний новими комп'ютерами та
мультимедійним обладнанням за рахунок гранту. На випускових кафедрах є невеликі бібліотеки, які містять усе
необхідне методичне забезпечення для здобувачів у відкритому доступі. Силабуси вибіркових дисциплін
представлені на сайті відділу аспірантури та докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/). Бібліотека
університету є його сильною стороною і позиціонується як потужний центр навчальної літератури. За запитом, через
ID-адреси здобувачі отримують доступ до майже 1500 сучасних підручників. Бібліотека має свій youtube-канал.
Наразі співробітники бібліотеки вдосконалюють модулі електронного замовлення і дистанційної реєстрації
користувачів. Бібліотека має архів з рукописами-стародруками, архів он-лайн періодичних видань, безкоштовно
надає послуги з присвоєння УДК та низку інших довідок, проводить екскурсії. Університет забезпечує безоплатний
друк монографій викладачів з присвоєнням номеру ISBN та безоплатний пріоритетний друк авторефератів
аспірантів. При ЗВО працює своя книгарня.
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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.

Університетська бібліотека забезпечує доступ своїх користувачів до баз даних Scopus/Web of Science ще з 2018 р.
(коли майже всі вітчизняні ЗВО не мали такої можливості), причому доступ можна отримати не лише з приміщення
самої бібліотеки чи кафедр, але і з домашніх комп'ютерів учасників освітнього процесу за запитом. Варто
наголосити, що станом на квітень 2018 р. за індексом Гірша Львівський національний університет імені Івана
Франка був третім у рейтингу ЗВО України (https://cutt.ly/TpeS2y8). Це стосується і даної ОНП. У ході фокус-груп
підтверджено, що ун-т постійно здійснює спеціально підготовлені розсилки для інформування здобувачів про
можливості публікацій статей та участі у науково-популярних заходах, інші освітньо-наукові можливості. На
початку 1 курсу відділ аспірантури та докторантури розповідає здобувачам про індивідуальний план та
інформаційні ресурси за ОНП. У ЗВО діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених,
до діяльності якого долучаються здобувачі за ОНП (у ході фокус-груп з'ясовано, що не всі здобувачі мають
бажання/час брати участь у його роботі). Наукове товариство поширює інформацію про актуальні освітні
можливості (можливості участі у конференціях, семінарах, проектах, грантових заявках, академічних обмінах,
міжнародних стажуваннях та ін.), акумулюючи таку інформацію для розповсюдження з різних підрозділів
університету. Університетська бібліотека містить окремий читальний зал для аспірантів, максимально зручний,
обладнаним персональними настількими лампами у ретро-стилі. Невелика, але цінна за своїми найновішими
надходженнями бібліотека є у приміщенні Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих
вчених філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка «Кордіс». ЗВО виділяє кошти на покриття витрат аспірантів
щодо участі у конференціях за кордоном. На початку кожного заняття викладачі проговорюють із здобувачами, у
якій формі останні хочуть "бачити" заняття і, за свідченням здобувачів, ще не було жодного разу, щоб викладач не
відреагував на вимогу здобувачів і не трансформував на їх вимогу заняття у панельну дискусію чи аналіз конкретних
кейсів. ЗВО має багато укладених договорів про співпрацю із органами влади. Львівський національний університет
ім. І. Франка був першим в Україні ЗВО, який уклав угоду про співпрацю із Міністерством закордонних справ
України ще у 1993 р. Наразі спрівпраця з Міністерством, у ході якої створюються додаткові можливості для
вдосконалення освітнього процесу, в тому числі за ОНП, розвивається ще більше.

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.

Здобувачі забезпечуються на 100% гуртожитком. У ході ознайомлення із матеріально-технічною базою ЕГ
переконалася у зразкових умовах проживання в гуртожитку (чудові побутові умови, кожна кімната має окремий
санвузол, зроблено ремонт). У самому гуртожитку є облаштовані спортивні зали, які здобувачі можуть безоплатно
відвідувати. У приміщеннях ЗВО є куточки пожежної безпеки. Кухні у гуртожитку обладнані плитами та
мультиварками, У самих гуртожитках працюють пральні машини. Спорткомплекс університету обладнаний душами
та вбиральнями, є сучасний басейн (вартість відвідання басейну для здобувачів - безоплатна, для викладачів - дуже
символічна, носить пільговий характер). Загалом спорткомлекс пропонує послуги 19 груп оздоровлення та заняття
із 17 видів спорту (теніс, баскетбол, футбол, самбо, дзюдо, бадмінтон, шахи та ін.). Спорткомплекс університету
вважається найкращим у Львові і одним з найкращих в Україні. Здобувачі мають низку вагомих відзнак зі
спортивного туризму та стрільби з лука. Спільно з міською радою ЗВО побудував міні-футбольний майданчик зі
штучним покриттям. У корпусах, гуртожитках та інших приміщеннях закладу є належно обладнані куточки
пожежної безпеки. Їдальня знаходиться у головному корпусі, її послугами активно користується професорсько-
викладацький склад. Університет має кілька медичних пунктів (зокрема, і в головному корпусі, де проводять
найбільше часу здобувачі за ОНП), а також поліклініку. У ЗВО діє психологічна служба (каб. 103), що, зокрема,
відзначилася успішними тренінгами для здобувачів, які були змушені залишитися в гуртожитку в умовах
карантину. Психологічна служба має постійно діючу гугл форму, через яку здобувачі можуть записатися на
консультативну підтримку. При психологічній службі діє арт-психологічна майстерня, школа лідерства, публічного
виступу, надаються безоплатні послуги групової терапії. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка є найстарішою в Україні
(зберігає документи з ХІІ століття) і є справжнім простором соціокультурної комунікації
(https://www.lnu.edu.ua/gallery/universytetska-biblioteka-yak-prostir-sotsiokulturnoji-komunikatsiji/). Бібліотека
знаходиться на вулиці Драгоманова, у центрі міста. Особлива архітектура будівлі, вишуканий інтер'єр створює
надзвичайне мотивуюче середовище для здобувачів. Університелька бібліотека має унікальний фонд першодруків і
низку іншої старовинної літератури, якою також можна скористатися. У ЗВО є власний оздоровчий табір "Карпати",
де за пільговими путівками відпочивають і аспіранти. За ОНП є традиція спільних походів аспірантів та викладачів
у гори.

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

У ході фокус-груп з'ясовано, що за ОНП використовується низка освітньої інфраструктури, в основу якої покладено
комп'ютеризацію цілої низки політологічних індексів. Як поінформував гарант ОНП А. С. Романюк, досвід
використання такої інфраструктури було запозичено у Вроцлавського університету. Такий підхід суттєво посилює
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спроможність університету у досягненні програмних результатів навчання за ОНП, адже значно доповнює
методологічний інструментарій дисертаційних досліджень. Це, наприклад, індекс ефективної кількості партій,
індекс електоральної волатильності (індекс Педерсена) та низка інших політологічних індексів. На комп'ютерах у
навчальних аудиторіях встановлене необхідне програмне забезпечення, що видається корисним у проведенні
наукових досліджень здобувачами, зокрема комп'ютерна програма для статистичної обробки даних SPSS.
Університет забезпечує належну освітню підтримку здобувачів. На сайті університету оприлюднено звіти,
положення, фінансові документи, установчі документи, інформацію про акредитацію освітніх програм тощо
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/), які доступні користувачу лише за 1 клік.
Про відкритість університету свідчить бажання здобувачів із-за кордону слухати певні курси у викладачів ОНП.
Наприклад, був випадок, коли студент з Берліну виявив бажання прослухати ОК одного викладача, і ця процедура
координувалася відділом міжнародних зв'язків. Університет створює умови для нетворкінгу НПП із багатьма
зарубіжними та вітчизняними університетами (наприклад, Львівсько-Вроцлавська експертна дискусія 24.06.2020 р.,
https://cutt.ly/Io85cpt). Наукове товаристов Кордіс щороку організовує Дні науки. У ході фокус-груп здобувачі
засвідчили активну участь у цих наукових подіях - як, власне, у їх організації, так і безпосередньому проведенні.
Зокрема, Ганна Сабара уже брала участь у двох секційних засіданнях Днів науки. На сайті кафедри у вільному
доступі розміщені наукові та науково-методичні праці НПП останніх років
(https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy). Відділ аспірантури та докторантури виконує важливу роль щодо
інформаційної підтримки здобувачів освіти. Основним завданням відділу є організація підготовки спеціалістів
вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), виконання наказів і розпоряджень міністерства і ректора
університету стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору
здобувачів вчених ступенів за їхніми кваліфікаційними і науковими якостями (https://aspirantura.lnu.edu.ua/).
Поряд з тим, саме відділ аспірантури та докторантури організовує та інформує здобувачів про особливості освітнього
процесу, форми контрольних заходів, нові освітні можливості. На сайті відділу аспірантури та докторантури
розміщені силабуси вибіркових дисциплін.

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

Доступ до навчальних приміщень забезпечено для осіб з особливими освітніми потребами на усі поверхи
навчальних корпусів за допомогою пандусів та спеціальних ліфтів. Бібліотека Львівського національного
університету ім. Івана Франка - єдина в Україні, де працює незрячий інженер, що допомагає користувачам з
порушенням зору у підборі літератури зі шрифтом Брайля.

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.

У ході фокус-груп з'ясовано, що конфліктних ситуацій, скарг щодо провадження освітньої діяльності за ОНП не було
зафіксовано. Був випадок, коли наукового керівника здобувачу було замінено по причині смерті, але не через
конфлікт. У ході фокус-груп підтверджено те, що здобувачі ознайомлені із процедурою вирішення конфліктних
ситуацій: спочатку вони мають обговорити конфліктну ситуацію з керівником, тоді із завідувачем кафедри, після
цього, якщо проблема не вирішилася, питання розглядається на Вченій раді факультету.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: - потужне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; - належне методичне
забезпечення за кожною ОК; - відкритість і прозорість закладу у вирішенні конфліктних ситуацій. Позитивні
практики: - комп'ютеризацію цілої низки політологічних індексів та їх активне використання у освітньо-науковому
процесі; - широкий доступ до різноманітних освітніх ресурсів, який підтримується і забезпечується через ID адреси
здобувачів та викладачів із домашніх ПК; - безкоштона публікація авторефератів здобувачів, монографій викладачів
у пріоритетному порядку; - найстаріша бібліотека в Україні з унікальним архівом та стародруками, що надає
широкий спектр інформаційних послуг безоплатно; - відповідність приміщень ЗВО та бібліотеки закладу для
зручності здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.

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

Рекомендації: 1) надалі популяризовувати роботу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених «Кордіс» серед здобувачів вищої освіти - аспірантів.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Виходячи із сильних сторін та означених позитивних практик, ОНП демонструє зразкову відповідність у даному
Критерії.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Документи про організацію та забезпечення якості освітнього процесу оприлюднені у вільному доступі на сайті
університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).
Відповідно п. 4.1. Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття
освітніх програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка, "регулярний моніторинг, перегляд і
доопрацювання освітніх програм проводяться з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення
сприятливого й ефективного навчального середовища для здобувачів вищої освіти". Моніторинг ОНП здійснюється
на локальному і загальноуніверситетському рівнях. Локальний моніторинг здійснюється, як правило, членами
робочої групи програми із залученням представників органів самоврядування, аспірантів, роботодавців.
Відповідальність за організацію і проведення локального моніторингу ОНП покладається на її гаранта. Результати
локального моніторингу не менш як один раз рік обговорюються на вченій раді факультету. Проект ОНП 2020 р., як
визначено у п. 5.1. згаданих Методичних рекомендацій - оприлюднений на сайті університету
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology). Однак його не супроводжує інформація
про контактні дані, куди можна надсилати пропозиції щодо оновлення ОП від зацікавлених осіб. У ході фокус-груп
встановлено (згідно з поясненням гаранта А. С. Романюка та представника відділу забезпечення якості вищої освіти
Ірини Іваночко), що структура і зміст ОНП (третього рівня вищої освіти) оновлюється не настільки динамічно, як
ОП бакаларського та магістерського рівня. Це пов'язано, зокрема, з досить невеликою освітньою складовою ОНП та
можливостями безперервного оновлення наукової складової ОНП, що має місце у випадку ОНП Політологія. НПП
підтвердили постійний характер оновлення пропонованої тематики дисертаційних досліджень (в межах, але не
тільки, наукових шкіл кафедри) та оновлення тему/модулів (змісту) самих освітніх компонентів. Це відображено у
силабусах ОК, затверджених наприкінці серпня 2019 р., і розміщених на сайті кафедри
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology), а також у іншому методичному
забезпеченні освітньої складової ОНП. У проекті ОНП 2020 р. було оновлено низку вибіркових дисциплін
відповідно тенденціям розвитку вітчизняної та світової політичної науки: ВБ 1.1.1. Атрибути та різновиди систем
правління; ВБ 1.1.2. Нові виклики та можливості розвитку політичних партій у ХХІ ст.; ВБ 1.2.2 Системний підхід у
політичній науці: класична, некласична та постнекласична парадигма; ВБ 1.2.3 Просторово-часові взаємодії у
політиці: принципи концептуалізації та особливості вияву в політичній практиці; ВБ 1.3.3. Еволюція міжнародних
конфліктів у ХХІ ст.; ВБ 1.3.5. Порівняльний аналіз регіонального розвитку країн світу.

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.

У ході фокус-груп встановлено, що усі здобувачі повідомляються заздалегідь про заплановане обговорення змісту та
структури ОНП - вони отримують повідомлення на електронну пошту про запрошення долучитися до засідання
кафедри. Основні пропозиції здобувачів стосувалися додаванням певних тем у зміст уже існуючих навчальних
курсів. Ці пропозиції щодо перегляду змісту існуючих ОК були взяті до уваги гарантом та НПП, залученими до
реалізації ОНП повною мірою. Це, зокрема, відобразилося у оновленому методичному забезпеченні ОК, частина з
якої є за посиланням - https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology, а частина
знаходиться у вільному доступі у бібліотечці кафедри політології (це підверджено у ході кількох фокус-груп). Одне з
обговорень змісту та структури ОНП відбулося у грудні 2019 р. У ньому, зокрема, виявили бажання прийняти участь
здобувачі Ганна Сабара та Михайло Ковальчук, які і висловили пропозицію переглянути зміст окремих ОК та
оновити певні модулі/теми ОК. У грудні 2019 р. мало місце загальноуніверситетське опитування, на рівні
факультетів; у лютому 2020 р. воно було проведено з приводу якості освітніх програм. У проекті ОНП 2020 р. (див.
Освітньо-наукова програма 2020 р. https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology)
розширено можливості для здобувачів щодо вибору дисциплін, зокрема, зроблено акцент на тому, щоб навчити
аспіранта видавати статті у Scopus/WoS, а також суттєво оновлено перелік вибіркових дисциплін професійного
спрямування відповідно тенденціям у розвитку вітчизняної та зарубіжної політичної науки
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(https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology). На початку лютого 2020 року відбулося
ще одне обговорення потреби оновлення ОНП, у ході якого виявили бажання взяти участь здобувачі Яна, Віталій та
Андрій. Вони висловили деякі ідеї щодо наповнення певних ОК, що були обговорені НПП та взяті до уваги. Загалом,
університетський Центр моніторингу проводить два анонімних опитування здобувачів: 1) загальноуніверситетське
щодо загальної якості викладання ОК; 2) щодо якості викладання певних ОК в межах конкретної ОНП. На скриньки
здобувачів приходять посилання для заповнення опитувальників (анкет) у електронному форматі (див. Звіт за
результатами опитування здобувачів у вкладених файлах). За результатами опитувань здобувачів, від 91% до 100%
аспірантів зазначили, що якість провадження освітньої діяльності за ОНП їх повністю влаштовує або радше
влаштовує. Пропозиція здобувачів щодо викладання певних ОК професійного спрямування іноземною мовою поки
впроваджується.

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

ЗВО розуміє потребу і надалі посилювати зв'язок з працедавцями, зокрема через цикл зустрічей-семінарів. Наразі
ЗВО розглядає можливість перегляду програми у складовій вивчення іноземної мови, обсягом, що дає змогу
присвоювати кваліфікацію політолог-міжнародник. У ході фокус-групи із роботодавцями підтверджено
систематичність участі працедавців як у провадженні освітньої діяльності за ОНП, так і в оновленні ОНП,
Роботодавці підтверджують, що гарант постійно радиться з ними щодо напрямів розвитку ОНП, враховує їхню
думку. Окрім того, роботодавці часто запрошуються на різні кафедральні заходи, де у формі дискусії міркують про
перспективи розбудови ОНП. Як зазначила Катерина Терек-Медвецькі, керівник представництва Міністерства
закордонних справ у Львові, особливих зауважень та рекомендацій до ОНП у неї немає, вона відзначає високий
рівень якості освтіи за ОНП і задоволена рівнем підготовки аспірантів, з якими мала змогу спілкуватися у ході
різних освітніх активностей. Андрій Ковальський, директор Департаменту внутрішньої та інформаційної політики
Львівської обласної державної адміністрації, зазначив теж, що задоволений рівнем професіоналізму аспрантів та
наголосив на готовності керівництва адміністрації їх працевлаштувати. Лише уточнив, що ОНП ще має певний
нереалізований потенціал розвитку у напрямку вдосконалення практичних навичок здобувачів. Працедавці
наголосили, що кафедра цінує їхню думку та впроваджує їхні рекомендації.

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

Випусників за ОНП ще не було. Але загалом в університеті діє Асоціація випускників (https://alumni.lnu.edu.ua/).
НПП наголосила на відкритості кафедр до заходів випускників ОП за 052 спеціальністю, здобувачів, захищених у
спецрадах університету. Останні відкриті до запрошень долучатися до освітнього процесу, надавати рекомендації
щодо оновлення ОНП, підготовки спільних публікацій, зокрема у видання, що містять у наукометричних базах
даних. Серед випускників кафедри - викладачі Національної академії державного управління при Президентові
України, Українського католицького університету, Львівської політехніки, Чернігівського університету та ін. В
університеті також працюють: - Центр маркетингу та розвитку (https://marketingcenter.lnu.edu.ua/); - Відділ
кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/).

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

У грудні 2019 р. було проведено опитування студентів та аспірантів щодо якості ОНП. Загалом, здобувачі задоволені
якістю освітньої діяльності за ОП. Опитування здобувачів стосувалося як питання - які курси додати чи збільшити
обсяг кредитів, так і можливих проблем щодо забезпечення якості викладання за конкретними ОК. Опитування
проводив університетський Центр моніторингу. У ході фокус-груп встановлено, що здобувачі висловлюють бажання
вивчати англійську мову більше, ніж один рік, зважаючи на надважливу роль мовних компетентностей для
навчання в аспірантурі. Поки у проекті ОНП 2020 р. не відтворено збільшення тривалості вивчення іноземної мови
(залишається така ж кількість кредитів -7 (1-2 семестри вивчення), однак, як з'ясовано у ході фокус-груп, це питання
розглядається випусковими кафедрами. Адже факультет міжнародних відносин має можливості, доробки та
величезний потенціал для викладання іноземних мов на високому рівні, в тому числі і дисциплін професійного
спрямування іноземними мовами. Як встановлено у ході фокус-груп, про результати опитування інформується
керівництво ЗВО, менеджмент факультету, зокрема гарант та завідувачі кафедр, залучені до реалізації ОНП. За
результатами опитувань здійснюються необхідні активності, щоб належним чином відреагувати на зауваження чи
пропозиції здобувачів. Зокрема, за побажанням здобувачів, зустрічі з політиками, помічниками народних депутатів,
іншими політичними діячами, у виборчих штабах, органах влади стали обов'язковою частиною ОНП, посилюючи її
практичну орієнтованість.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація первинна. Однак, ЗВО швидко реагує на рекомендації акредитаційних екпертиз за іншими ОП.
Йдеться про подальше розширення можливостей для вибору дисциплін, чітке нормативне врегулювання
особливостей перегляду ОП, подальшу розбудову репутаційного капіталу університету через розвиток культури
якості та доброчесності.

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

У ході фокус груп встановлено, що НПП постійно обговорюють питання оновлення ОНП. Наразі викладачі
обмірковують пропозицію А. Колодій щодо більшого застосування результатів теоретичних знань з політології на
практиці з метою вирішення проблем саме України. У 2019 р. в університеті здобувачі почали підписувати
Декларації доброчесності. Цей факт підверджено у ході фокус-груп із здобувачами. Здобувачі ознайомлені зі змістом
цих декларацій та загалом принципами академічної доброчесності. Декларацію про академічну доброчесність
підписували у двох примірниках. Загалом, за ОНП можна стверджувати про високий рівень культури якості.
Відповідальність за відсутність плагіату у роботах здобувача - це відповідальність і здобувача, і наукового керівника.
Здобувачі мають змогу безоплатно перевірити рукопис своєї роботи на плагіат за допомогою сервісу Uniсheck
(координують цей процес наукові керівники здобувачів, яким університет надає доступ до цієї програми). Редколегія
фахового вісника теж користується цією програмою. У випадку виявлення плагіату, статті повертаються їхнім
авторам. Загалом, як наголосили НПП у ході фокус-груп, за ОНП можна говорити про високі показники академічної
доброчесності. На кожному факультеті є окремий відповідальний координатор за підтримку культури якості освіти
та принципів академічної доброчесності. Загалом відповідальний по університету за дотримання принципів
академічної доброчесності І. М. Куньо, заступник начальника науково-дослідної частини.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: - дотримання процедур моніторингу та періодичного перегляду ОНП; - швидке реагування закладу
на рекомендації за попередніми акредитаційними екпертизами; - сформована культура якості освіти. Позитивні
практики: - підписання Декларації про академічну доброчесність; - заслуховування пропозицій здобувачів щодо
оновлення ОНП фактично кожні три місяці.

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

Рекомендації: - посилити формалізацію заходів моніторингу ОП та врахування конкретних пропозицій
стейкхолдерів шляхом проведення круглий столів, публічних обговорень, розширених засідань кафедри чи
методичних семінарів із їх висвітленням на офіційних ресурсах закладу та фіксації позицій щодо врахування
зауважень і рекомендацій всіх учасників; - створити електронну скриньку для постійної акумуляції пропозицій
громадськості щодо оновлення ОНП; - у відповідь на запити здобувачів переглянути ОК Філософія у ОНП як в
частині тем/модулів, які на думку здобувачів частково повторюють те, що вони уже опановували на рівні
бакалаврату/магістратури, так і взагалі цю ОК в цілому, додавши до її назви/змісту проблеми філософії науки,
філософії освіти, філософії політики та пізнання політики.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП відповідає даному критерію (із окремими дрібними заувагами, що не мають сутнісний вплив на провадження
освітньої діяльності за ОНП).
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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.

Правила та процедури, які регламентують права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, доступні за
посиланням (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) та містять
наступні ключові для даної ОНП документи: 1. Статут ЛНУ; 2. Положення про організацію освітнього процесу у
Львівському національному університеті; 3. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка; 4. Положення
про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка; 5. Правила
прийому до аспірантури та докторантури. За результатами фокус-груп було підтверджено доступність даних
регламентуючих документів для суб’єктів освітнього процесу, а також не зафіксовано фактів їх недотримання.

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.

Проект освітньої програми обговорювався із роботодавцями, про це свідчить три протоколи науково-
методологічних семінарів (https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology). Фокус група із
роботодавцями підтвердила, що частина із них дійсно залучалась до обговорення проекту освітньої програми.
Фокус-група із здобувачами показала, що вони достатній мірі поінформовані про можливість долучатись до
оновлення/розробки освітньої програми, надання рекомендацій, хоча й частина не знала про дану можливість.
Проект освітньої програми розміщений на сайті університету, на відповідній сторінці
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology), тим не менше технічна можливість
обговорення або надання рекомендацій/пропозицій на самому сайті відсутня.

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.

Освітня програма, прийнята у 2016 році, оприлюднена на офіційному сайті університету (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/Osvitn-o-naukova-prohrama-politolohiia-2016.pdf). Також на офіційному сайті оприлюднено
у вільному дотупі проект освітньої програми 2020 року
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology). Доступ до інших документів та інформації,
релевантні для ОНП можливий за посиланням (https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-
politology). Інтерфейс початкової сторінки сайту університету дозволяє достатньо оперативно знайти сторінку даної
ОНП «Політологія» в кілька кліків. Здобувач чи будь-яка інша особа можуть завантажити або переглядати
інформацію без обмежень чи додаткових реєстрацій/авторизацій, що також можна вважати перевагою. Тим не
менше, варто зауважити, що інформація в особистих профілях науково-педагогічного персоналу, який викладає
дисципліни на даній освітній програмі, відображена не в повній мірі. Зокрема, доопрацювання потребує сторінка
розкладу викладачів, де відвідувачі сайту мали б змогу бачити дану інформацію коректно.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9: Сильні сторони: - доступність публічної інформації
про діяльність закладу у відкритих джерелах; - достатня взаємодія із стейкхолдерами; - зручність у користуванні
сайтом університету. Позитивні практики: - оприлюднення результатів опитувань;

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

Слабкі сторони: - актуалізація інформації в особистих профілях науково-педагогічного персоналу, який викладає на
даній ОП. Недоліки: відсутні. Рекомендаці: - надалі розвивати змістовне залучення здобувачів до обговорення ОНП
через інші канали комунікації, інтенсивніше інформування через соціальні мережі; - оновлення інформації в
особистих профілях науково-педагогічного персоналу, який викладає на даній ОП.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП та діяльність за даною освітньою програмою відповідає визначеному критерію.

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.

Наукові інтереси здобувачів високорелевантні тематичним напрямам діяльності наукових шкіл на випускових
кафедрах. Це школи з партології, міжнародних відносин, порівняльної політології, європейської інтеграції,
порівняльної політології, в межах яких здобувачі виокремлюють певні наукові проблеми, які бажають досліджувати
і які, на їхню думку, є сучасними і затребуваними. Подальша розбудова вище згаданих наукових шкіл є серед
стратегічних пріоритетів ЗВО і залишається суттєвою конкуретною перевагою ОНП. ЕГ відмічає досить вдалу
синергію кафедр політології, теорії та історії політичної науки та двох кафедр факультету міжнародних відносин. У
фаховому виданні університету викладачі та здобувачі мають можливість опублікуватися безоплатно. Аспіранту
Володимиру Гнатюку вдалося опублікуватися безоплатно у виданні, що міститься у базі Scopus. Здобувачі позитивно
оцінюють зміст ОНП та дають високу оцінку наповненості конкретних ОК. У ході фокус-груп звучали пропозиції
дещо наблизити зміст ОК тематиці досліджень аспірантів, що, власне, уже почали впроваджувати випускові
кафедри. Крім того, кафедрою політології (координатори професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.)
реалізовувався Проект у рамках Вишеградського гранту університетського навчання та Програми “Східне
партнерство” (Visegrad 4 Eastern Partnership Program). Поточно ж кафедра (координатор доцент Литвин В.С., який,
між іншим, очолює загальний рейтинг НПП кафедри) виконує грант “Вишеград+” (http://visegradfund.org/) по
проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської
четвірки”. Кафедра політології співпрацює з зарубіжними науковими установами, зокрема з: Міжнародним
Вишеградським Фондом (Словаччина); факультетом політології і міжнародних відносин Ягеллонського
університету (Краків, Польща). Як наслідок цього, здійснюється спільне з Вищою школою міжнародної господарки
(Кутно, Польща) видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць. Здобувачі
наголошують, що мають невеликі проблеми із вчасним опублікуванням результатів наукових досліджень (це
залежить і від об'єктивних факторів - роботою окремих видавництв фахових вісників із затримкою). Тому
виконання певних пунктів індивідуального плану наукової роботи (наприклад, атестація в кінці кожного року
навчання) може визначатися як така, що включає низку зауважень. Особливістю наукової складової за ОНП є
сильна методологічна поінформованість здобувачів. Залучена до реалізації ОНП кафедра теорії та історії політичної
науки (в.о. завідувача Г. В. Шипунов) має суттєві напрацювання у цьому напрямку, що накладається на майстерність
наукових керівників через індивідуальні консультації для здобувачів у сприянні розуміння ними складних політол.
конструкцій. У ході фокус-груп здобувачі відмічали серед позитивних сторін ОНП вміння керівників чітко
пояснювати складні речі простою мовою, їхню відкритість, конкретні поради "з якого боку за цю наукову проблему
краще взятися".

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

У ході фокус-груп з'ясовано, що традиційно, коли затверджується тематика НДР (в межах робочого часу викладачів),
обов'язково враховується тематика наукових досліджень здобувачів. Це, в результаті, суттєво посилює релевантність
тематики наукових досліджень керівників науковій діяльності аспірантів. Окремих аспірантів залучають до
виконання НДР на оплачуваній основі, за строковим трудовим договором. Здобувачі, які готують доповіді на
конференції, традиційно узгоджують зі своїми керівниками зміст і теми доповідей. Наукові керівники стверджують,
що на 100% роботи здобувачів є практико-орієнтованими та місять багато корисних розробок для застосування у
підтримці розвитку політичних процесів в Україні. ЕГ співставила тематику наукової діяльності аспірантів та їх
керівників і засвідчує їх високу релевантність. Це пов'язано із сильними науковими школами, що сформувалися на
випускових кафедрах, та низькою плинністю кадрів на них. У абсолютній більшості НПП випускових кафедр
причетні до формування цих наукових шкіл, а здобувачі дуже зацікавлені у тематиці досліджень, які розпочаті
кафедрою, вважають їх сучасними, актуальними та досить прикладними. Здобувачі мають змогу обрати керівника,
відповідно максимальній близькості його здобутків до обраної теми дисертаційного дослідження аспіранта. Перед
цим аспіранти знайомляться із науковим доробком викладачів. Проте, на думку ЕГ, деяку формальну відповідність
у співпадінні ключових слів наукових статей аспірантів та їх керівників варто посилити. На думку ЕГ, цьому
сприятимуть спільні публікації наукових керінвиків та аспірантів, особливо у випадку першого досвіду здобувачів у
публікації результатів їхнього дослідження. Плани роботи науково-методологічного семінару викладачів та
аспірантів випускових кафедр на 2019/2020 н.р., доступні за посиланням
https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-politology, відображають певне тяжіння тематики
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актуальних політичних дискусій на кафедрах до сформованих наукових шкіл. У дослідженнях аспірантів
прослідковується зв'язок між різними проблемними темами, низка досліджень значущі своїм міждисциплінарним
характером (наприклад, дослідження особливостей політичних промов, політичного дискурсу). Серед конкурентних
переваг ОНП учасники фокус-груп називали фундаментальність досліджень, вміння обгрунтувати свою наукову
позицію з використанням різних аргументів. У ході фокус-груп встановлено, що аспіранти, як мінімум, три дні на
тиждень (так було до карантину) працюють безпосередньо в університеті, зокрема, спілкуючись зі своїми науковими
керівниками, що засвідчує дієвість і задоволеність здобувачів такою співпрацею та їхню наполегливість у виконанні
наукової складової ОНП. Як поінформували ЕГ здобувачі, спілкування з викладачем носить характер продуктивної
та фахової дискусії. Здобувачі відзначають активну роботу гаранта ОНП А. С. Романюка щодо створення все більших
можливостей для особистісного розвитку здобувачів та викладачів.

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).

Інформація, отримана під час спілкування зі здобувачами вищої освіти, викладачами, представниками структурних
підрозділів та сервісних служб, підтверджує, що університет в межах освітньо-наукової програми забезпечує
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів. Для
здобувачів створені умови для подачі наукових публікацій в фахові видання України за спеціальністю та у видання,
що входять до міжнародних баз даних. Для аспірантів є безкоштовною публікація наукових статей у Віснику
Львівського університету, Серія: філософсько-політологічні студії, який є фаховим з політичних наук та
зареєстрований в наукометричній базі Index Copernicus. Відповідно до «Положення про преміювання працівників,
аспірантів і студентів університету за наукові здобутки» аспіранти, в разі опублікування статей у наукових виданнях,
включені до наукометричних баз, можуть отримати премію у розмірі до 4000 грн. Однак, у експертної групи немає
інформації, щодо отримання премій аспірантами. Здобувачі мають можливість брати участь в міжнародних
конференціях, які проводяться як на території України, так і за кордоном. Про те, що аспіранти користуються цією
можливістю, свідчать їх наукові здобутки, надані на запит експертної групи. В Університеті діє Наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету «Кордіс» (https://cutt.ly/AotggnE), яке є одними із
організаторів щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Дні науки філософського факультету». З метою
апробації результатів дисертації аспіранти мають можливість брати в ній безоплатну участь. Проведені зустрічі та
огляд матеріальної бази підтвердили, що аспіранти мають вільний доступ до електронних наукових баз даних,
зокрема “Scopus” та “Web of Science”, до книжкового фонду та періодичних видань, розміщених у бібліотеці.

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.

Аналіз відомостей самооцінювання та результати зустрічей з фокус-групами, дають підстави вважати, що
університет забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю та проводить низку заходів щодо їх стимулювання. В Університеті діє «Положення про порядок
реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів» (https://cutt.ly/aoxuNBj). Аспіранти мають можливість
отримати досвід міжнародного стажування та навчання за кордоном: у програмах Erasmus+, Horizon 2020,
Fullbright, у Програмах обміну з Варшавським та Вроцлавським університетом (Польща), Альбертським
університетом (Канада). Інформація надається на офіційній сторінці Відділу міжнародних зв’язків
(www.international.lnu.edu.ua) та на сторінці у Facebook (https://cutt.ly/poftiMj). Зокрема, під час зустрічі аспірантка
пані Ольга Шаран, підтвердила, що у 2018-2019 навчальному році пройшла семестрове стажування по програмі
Erasmus+ в Загребському університеті. Під час зустрічі зі здобувачами було підтверджено можливість (в тому числі і
фінансову) їх участі в конференціях за кордоном та публікації в провідних іноземних наукових виданнях. Аналіз
списку публікацій здобувачів вищої освіти, який було надано на запит ЕГ, свідчить про те, що аспіранти беруть
участь у міжнародних наукових конференціях та публікують результати своїх наукових досліджень у міжнародних
виданнях. Так, аспірант 3-го курсу пан Володимир Гнатюк зазначив, що у нього у 2019 році вийшла стаття у
журналі, який включено до наукометричної бази Scopus. Викладачі кафедри політології беруть активну участь у
грантовій діяльності. Зокрема, через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського Фонду було реалізовано
проєкт «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської
четвірки» (https://visegrad-ps.lnu.edu.ua/uk/main/). В межах реалізації цього проєкту аспіранти брали участь у серії
теоретичних і практичних воркшопів з проблем методів та інструментів політології (13-15 вересня 2019 р.) та
виступали з апробацією наукових результатів на четвертій міжнародній науковій конференції кафедри політології
«Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (9 листопада 2019 р.).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.
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За результатами опрацьованих матеріалів, а також на підставі роботи у фокус-групах варто наголосити на тому, що
як науково-педагогічні працівники, які залученні до викладання на даній ОП, так і здобувачі вищої освіти мають
власні науково-дослідницькі теми та за результатами роботи регулярно публікують відповідні матеріали (в додатку
надана детальніша інформація щодо публікацій науково-педагогічних працівників/наукових керівників). Всі
рукописи дисертацій безоплатно перевіряються через програму Unicheck (заклад використовує цю програму з 2018
р.), так само, як і статті у фаховому віснику факультету, де найбільше публікуються НПП і здобувачі.

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.

Заклад вищої освіти регламентує дотримання академічної доброчесності «Положенням про забезпечення
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Адміністрацією університету на
фокус-групі зазначено про нульову толерантність до академічної недоброчесності та відповідальність за це. Варто
зауважити, що в рамках діяльності досліджуваної ОП випадків академічної недоброчесності незареєстровано.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильні сторони: - релевантність тематики дисертаційних досліджень аспірантів темам наукової діяльності їх
керівників, що забезпечується, зокрема, в рамках сформованих наукових шкіл при випускових кафедрах, що надалі
розбудовуються; - достатня публікаційна активність здобувачів щодо оприлюднення результатів власних наукових
досліджень, у тому числі у міжнародних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus; - впровадження
індивідуалізованого підходу до реалізації наукової складової ОНП, що має традиційний характер роботи наукових
керівників зі здобувачами та в основу якого покладено відкритість НПП до наукових запитів аспірантів; - готовність
НПП до створення разових рад для захисту дисертаційних досліджень уже найближчим часом; - взаємопосилення
спроможностей одразу чотирьох кафедр університету для проведення наукових досліджень; - сильна методологічна
складова наукових досліджень, в основі якої покладено доробки кафедри теорії та історії політичної науки та
врахування останніх тенденцій розвитку політології у світі. Позитивні практики: - врахування тематики наукових
досліджень здобувачів при затвердженні НДР кафедри; - нетворкінг із науковцями багатьох вітчизняних та низки
зарубіжних ЗВО; - чіткість контрольних заходів у виконанні індивідуального плану наукової роботи, що попереджує
суттєве відставання від графіку виконання завдань здобувачів, яким складніше саморегулювати наукову діяльність,
особливо в умовах вимушеного дистанційного навчання.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліків: немає. Рекомендації: - сприяти поширенню серед здобувачів вищої освіти
інформації про можливості отримати матеріальні заохочення в разі опублікування статей у наукових виданнях,
включених до наукометричних баз, відповідно до «Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів
Університету за наукові здобутки»; - більш активно залучати аспірантів до участь у грантовій діяльності (премії,
гранти для молодих науковців, спільні статті здобувачів, здобувачів та викладачів у міжнародних наукових
виданнях); - дещо посилити формальну відповідінсть у співпадінні ключових слів наукових статей аспірантів та їх
керівників; - підтримка наукових керівників у перших публікаціях аспірантів шляхом більш активного спільного
написання з ними наукових статей; - сприяти більш активній участі здобувачів вищої освіти у програмах
внутрішньої та міжнародної академічної мобільності, міжнародних проектах, розробити дієву процедуру
зарахування результатів віртуальної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП загалом відповідає даному Критерію.
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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.

дані відсутні

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 B

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

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 Таблиця 2_Політологія!.pdf BI6V3DlGGqnGuO8lL6H0uSwR/f7rL/bhSzcsa7EHcr
c=

Додаток Академічна мобільність
НПП.pdf

PXN9SMZ0P/5TMiDJYS0V83z/YXBJlGs4xTfeOqYv
ZaE=

Додаток Науковий семінар.pdf yAtqYJSFNehNhQjVdoyhv361xf9jOCNlgsQrQsaT9LI
=

Додаток Освітньо-наукова програма
політологія_2016ЛНУ.pdf

/6KnBnOjhwFPoGme94eHJ4sPEbLwosVVV0hpJZ0s
8yc=

Додаток Learning Agreement-Sharan
Olha-approved

Еразмус+Здобувачі.pdf

9mh2PIYTJXCyN+RXYRq8+8tslbkd/OZF7zdeBxXq
Npo=

Додаток Список публікацій аспірантів
ЛНУ.pdf

hiW4Aqgt6Ckq2x+KjzBnoV7ZrLQeUi6WC7eG3MAq
Q5E=

Додаток Звіт_Політологія_опитуванн
я здобувачів ОНП.pdf

2SetQ5bP7ThXjULFsNSREsASSLr+g5hvO/BycclZC2
I=

Додаток Уточнення публікації НПП.pdf
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XvsOonmHWUFNDwn2kuFoxVAPuyNZPXpdWxXK
uimzQtE=

***

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

Семенець-Орлова Інна Андріївна

Члени експертної групи

Шмаленко Юлія Іванівна

Чорнописький Василь Іванович
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