
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36756 Психологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 053 Психологія

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 36756

Назва ОП Психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 053 Психологія

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 Гант Олена Євгенівна, Подорожний Вадим Григорович, Кононенко
Оксана Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.07.2020 р. – 17.07.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Prohrama-vizytu-
ekspertnoi-hrupy-1030-E.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

ОП відповідає місії та стратегії ЗВО та має чітко сформульовані цілі; цілі навчання визначаються з урахуванням
позицій та потреб здобувачів. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для третього рівня вищої освіти( окрім освітньої складової з набуття універсальних
навичок). Зміст ОП за своїм змістом відповідає спеціальності Психологія. Структура ОП передбачає можливість
індивідуальної освітньої траєкторії. Інформація щодо правил прийому на навчання за ОП є чіткою та зрозуміло, не
містить дискримінаційних положень. Документи щодо правил визнання результатiв навчання, отриманих в інших
ЗВО є доступними та є у вільному доступі на сайті ЗВО. Форми та методи навчання і викладання за ОП
регламентуються тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у ЗВО. У ЗВО забезпечується студентоцентрований підхід в освітньому процесі. Відповідно до
стандартів і рекомендацій забезпечення якості освітнього процесу студенти залучаються до регулярного опитування
щодо якості ОП. Інформація стосовно освітнього процесу, яка надається здобувачам, є доступною, зрозумілою. В
ЗВО працює Наукове товариство аспірантів, молодих вчених тощо. Здійснення моніторингу, наявності ресурсів для
організації освітнього процесу за кожною ОП здійснює група забезпечення. НПП беруть участь у міжнародних
проектах, проходять стажування за кордоном.Форми проведення контрольних заходів у межах навчальних
дисциплін обираються НПП залежно від особливостей і програмних результатів навчання за даною ОП. Здобувачі
підтвердили об’єктивність та справедливість оцінювання.У ЗВО розроблено та впроваджено документи, які містять
політику, стандарти та процедуру дотримання академічної доброчесності.Університет щорічно проводить
моніторинг рівня професіоналізму викладачів. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в
реалізації освітньої програми, відповідає цілям ОП. У ЗВО функціонує система професійного розвитку НПП. В ЗВО
створена система заохочення викладачів як матеріального, так і нематеріального характеру. Матеріально-технічне
та навчально-методичне забезпечення є достатнім та сприяє досягненню цілей, завдань, програмних результатів
навчання визначених ОП.Освітнє середовище ЗВО є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що
навчаються за ОП, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. ЗВО співпрацює із органами студентського
самоврядування. Процедура вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та/або корупцією тощо), є чіткою, зрозумілою і доступною для всіх учасників освітнього процесу. В
Університеті діє Центр забезпечення якості освіти, який забезпечує моніторинг освітніх процесів та формує політику
забезпечення якості. У ЗВО визначені зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

О П має чіткі цілі. В ОП враховано регіональний контекст та досвід вітчизняних та іноземних ЗВО та тенденції
розвитку спеціальності. Документи щодо правил визнання результатiв навчання, отриманих в інших ЗВО є
доступними. Форми та методи навчання і викладання у цілому узгоджуються із студентоцентрованим підходом та
принципами академічної свободи. Здобувачам вищої освіти своєчасно надається необхідна інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних
дисциплін ОП. Визначена наявність силабусів та анотацій як форми інформування здобувачів вищої освіти про зміст
та правила навчання і викладання. У межах реалізації ОП наявна активна співпраця гаранта та НПП із
роботодавцями. В ЗВО функціонує відділ забезпечення якості вищої освіти. НПП кафедри мають публікації статей в
міжнародних наукометричних базах. Наявний високий рівень міжнародної співпраці. В університеті сформовано
чітку і зрозумілу політику, стандарти та внутрішню нормативну базу для забезпечення академічної доброчесності.
ЗВО забезпечує дотримання та популяризацію академічної доброчесності у науковій діяльності як керівників так і
аспірантів. Активне залучення роботодавців до освітнього процесу. Професіонали-практики, експерти галузі,
представники роботодавців залучаються до організації та реалізації освітнього процесу. Сильною стороною ОП є
задоволеність здобувачів освітою у даному ЗВО. У ЗВО передбачено умови для навчання осіб з особливими
потребами. У здобувачів ОНП є можливість скористатися телефоном та скринькою довіри для звернення щодо
вирішення конфліктних ситуацій. Зміст ОП відповідає науковим інтересам аспірантів. У ЗВО є можливість створити
спеціалізовану вчену раду за вимогами для атестації здобувачів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

За ОП «Психологія» відсутня практика систематичного перегляду змісту та оновлення освітніх компонентів
відповідно до змін в галузі соціальних та поведінкових наук. Рекомендовано дотримуватися вимог щодо
оформлення ОП. Оновлювати та переглядати ОП із урахуванням зацікавлених сторін. Необхідно дотримуватися
вимог щодо процедури оновлення, тобто оприлюднення проекту ОП завчасно. До проєктної групи незалучені
здобувачі та стейкхолдери, оскільки ОП з 2016 року не оновлялася. Звернути увагу на те, що відсутня логіко-
структурна схема, недостатньо освітньої складової з набуття універсальних навичок, в змісті ОП є інформація про
спеціалізації. Посилити наукову школу, а саме приділити увагу спеціальностям наукових керівників, оскільки серед
керівників здобувачів є кандидат технічних наук, також наявні керівники за спеціальністю Філософія.
Рекомендуємо централізувати наукову школу на кафедрі психології, оскільки деякі наукові керівники знаходяться
на різних кафедрах ЗВО. Здобувачі обізнані щодо визнання результатів навчання в інших закладах освіти та у
неформальній освіті, але не користувалися цим оскільки положення прийняте у січні 2020 року, приділити увагу
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використанню цієї можливості у майбутньому. Поняття академічної доброчесності, звужується аспірантами, і
зводиться лише до поняття плагіату. Рекомендовано проводити роз'яснювальну роботу серед здобувачів вищої
освіти щодо повного розуміння академічної доброчесності. Звернути увагу на практику мотивування НПП за
спеціалністю Психологія, оскільки виявилося що преміювання працівників, які забезпечують ОНП “Психологія ” не
відбувалося. Окремі нормативні документи ЛНУ імені Івана Франка, у тому числі ОНП, знаходяться не на сайті
Університету, а на сайті Філософського факультету, що дещо утруднює їх відстеження. Специфічною є процедура
обрання дисциплін вільного вибору, оскільки при абсолютно різній тематиці дисертаційних досліджень, всіма
здобувачами були обрані одні і ті ж дисципліни вибіркового циклу.

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.

Під час ознайомлення з матеріалами справи та під час зустрічі із гарантом та керівництвом ЗВО експертна група
засвідчилася, що ОП відповідає місії та стратегії ЗВО та має чітко сформульовані цілі. ОП, наприклад, ставить на
мету “створювати науковий продукт, який би відповідав сучасним стандартам, що сприяло би підвищенню якості
психологічних досліджень в Україні та інтеграції у світову наукову спільноту”, що співвідноситься з таким
напрямком стратегії “пріоритетність прикладних досліджень здобувачів, спрямованих на розв’язання проблем
психологічного і соціального благополуччя, із практичним впровадженням результатів – спосіб посилити роль
Університету в суспільстві, що є однією із стратегічних цілей”. Керівництво ЗВО на зустрічі також запевнило в тому,
що існують стратегічні плани розвитку підготовки здобувачів за спеціальністю Психологія на різних рівнях вищої
освіти.

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

Під час зустрічі із здобувачами та стейкхолдерами ЕГ отримала запевнення в тому, що цілі навчання визначаються з
урахуванням їхніх позицій та потреб. Отже було з’ясовано, що були залучені стейкхолдери до процесу формування
ОП. Під час зустрічі зі стейкхолдерами були отримані запевнення, що всі вони мали можливість брати участь у
формуванні ОП, що вони мали змогу брати участь у обговоренні ОП та їх думка враховувалась. На сайті ЗВО є
посилання на проколи зустрічей із стейкхолдерами https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/Protokol_zustrichi_z_robotodavtsiamy.pdf В відомостях самооцінювання зазначено, що
здобувачі висловили побажання слухати «Сучасні тенденції психології» та «Методологія підготовки наукової
публікації» на 1 році навчання, збільшити обсяг кредитів на педагогічну практику. https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Protokol_zustrichi_iz_steykkholderamy_aspiranty.pdf). Керівництво та гарант ОП
запевнили, що побажання здобувачів буде максимально враховано при оновленні ОП, яке планується після
затвердження стандарту підготовки доктора філософії за спеціальністю Психології.

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.

ОП укладена з урахуванням сучасних тенденцій психологічної науки, регіонального контексту розташування ЗВО в
прикордонній області поряд із країнами ЄС. ОП враховує також тенденції розвитку ринку праці, а отже
працевлаштування випускників ОП, оскільки в місті існує п’ять ЗВО, які готують здобувачів на першому та другому
рівнях вищої освіти за спеціальністю Психологія, тому підготовка за ОП може забезпечувати науково-
педагогічними працівниками за означеної спеціальністю. ЗВО враховує іноземні та вітчизняні ОП при розробці
даної ОП через співпрацю з вітчизняними та іноземними ЗВО та співпрацю з науковцями цих закладів, оскільки є
укладені договори про співпрацю з різними ЗВО. В відомостях самооцінювання зазначено, що при формування ОП
було враховано досвід зарубіжних університетів. Так наприклад, як і в зарубіжних університетах, нормативний блок
ОП включає педагогічну практику, а вибіркові дисципліни ОП перекликаються з вибірковими дисциплінами
Варшавського і Таллінського університетів. Досвід міжнародної співпраці свідчить також чисельність угод про
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співпрацю між ЗВО та іноземними навчальними закладами https://international.lnu.edu.ua/international-partners-
and-agreements/

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

Стандарт відсутній. В ОП та відомостях самооцінювання була недостатня інформація щодо відповідності вимог НРК.
У відповіді на запит ЕГ щодо відповідності отримано інформацію щодо отримання вимогам Національної рамки
кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

О П має чіткі цілі, враховано регіональний контекст та досвід вітчизняних та іноземних ЗВО. В ОП враховано
тенденції розвитку спеціальності. Існує співпраця зі стейкхолдерами.

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

ОП не оновлялася, навіть немає проєкту оновлення, до проєктної групи незалучені здобувачі та стейкхолдери,
оскільки ОП з 2016 року не оновлялася.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.

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 ОП ( 40 кредитів Є КТС) та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для третього рівня вищої освіти. Стандарт відсутній.

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.

Зміст освітньої програми має не дуже чітку структуру. Всі компоненти, які включені до освітньої програми
підпорядковані певній логіці навчання і викладання, але відсутні матриці відповідності ПРН та відсутня логіко-
структурна схема. Але при аналізі матеріалів справи, інформація дає підставу стверджувати, що заявлені цілі ОП та
програмні результати навчання(інформація про це була надана при запиті ЕГ) досяжні. Під акредитаційної
експертизи було виявлено, що текст ОП на сайті ЗВО був оновлений із додаванням інформації щодо пояснювальної
записки щодо відповідності ПРН.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Стандарт відсутній, але зміст ОП за своїм змістом відповідає спеціальності Психологія. Наприклад цілею навчання
за ОП є підготовка фахівців, здатних продукувати та впроваджувати нові верифіковані психологічні знання в
практику професійної діяльності - відповідають компоненти ОП: Сучасні тенденції в психології, Особистість у
сучасному світі, Прикладні аспекти педагогічної та вікової психології, Прикладні аспекти соціальної психології та
соціальної роботи, Прикладні аспекти спеціальної психології.

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

Структура передбачає можливість індивідуальної освітньої траєкторії, в структурі освітньої програми є визначення
індивідуальної траєкторії здобувачів щодо можливості вибору дисципліни відповідно наукових інтересів. В освітній
програмі не має чіткого розподілу вибіркових дисциплін за семестрами навчання та контролю результатів навчання,
але в змісті силабусів ця інформація наявна. В відомостях самоцінювання зазначено, що аспіранти мають
можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію як через вибір навчальних дисциплін згідно Тимчасового
положення Університету про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf , що виклакає сумніви стосовно яким
чином раніше регулювалося.Тимчасове положення Про порядок забезпечення вільного вибору студентами
навчальних дисциплін https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf надає повну
інформацію здобувачам стосовно процедури вільного вибору дисциплін. Процедура вибору здобувачами дисциплін
зрозуміла та організована на належному рівні. Під час зустрічі із здобувачами, ЕГ отримала свідчення щодо того,
що здобувачі виконують наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи, в якому визначаються зміст,
строки виконання та обсяг наукових робіт, запланований строк захисту дисертації тощо. Навчальний план наявний
для денної та заочної форм навчань та містить обов’язкові та вибіркові дисципліни в однаковому обсязі.

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

О П та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти. Практична
педагогічна підготовка проходить шляхом проведення педагогічної практики у шостому семестрі навчання з метою
набуття та вдосконалення навичок практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу
у вищій школі. Порядок та форма проходження педагогічної практики регламентується відповідним Положенням
про педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf). Під час карантину педагогічна практика
відбувалася в дистанційному режимі з урахуванням всіх вимог проходження практики. Звіти практики були додані
до справи за запитом ЕГ.

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

О П забезпечує набуття здобувачами третього рівня вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям ОП. Отже Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills реалізується особливо
яскраво під час вивчення таких освітніх компонентів як «Прикладні аспекти соціальної психології та соціальної
роботи», «Прикладні аспекти педагогічної та вікової психології», « Іноземна мова за фаховим спрямуванням .
Формуванню соціальних навичок аспірантів сприяє використання у зазначених освітніх компонентах інтерактивних
методів навчання.

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

Стандарт відсутній

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

Обсяг ОП 40 кредитів ЄКТС. Освітня складова, що формує знання зі спеціальності становить 16 кредитів, освітня
складова, що формує загальнонаукові компетентності має обсяг 13 кредитів, освітня складова з набуття
універсальних навичок дослідника - 4 кредити,а освітня складова, що формує мовні компетентності іноземною
мовою обсягом 7 кредитів. При вивченні фактичного навантаження здобувачів ЕГ засвідчилася, що ЗВО забезпечує
необхідний обсяг для опанування дисциплін. Під час опитування здобувачів виявилося, що є необхідність
збільшення освітньої складової з набуття універсальних навичок, але ЗВО планує оновити після затвердження
Стандарту.

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 третього (освітньо-наукового) рівня за дуальною формою освіти за ОНП не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП має досить чітку структуру, обсяг ОП відповідно до вимог до Національної рамки кваліфікацій за винятком
освітньої складової з набуття універсальних навичок.

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

Відсутня логіко-структурна схема( надана на запит ЕГ), ОП не оновлена д л я оформлена за методичними
рекомендаціями МОН, недостатньо освітньої складової з набуття універсальних навичок; в змісті ОП є інформація
про спеціалізації.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.

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.

Інформація щодо правил прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, про що ЕГ засвідчилася під час зустрічі із здобувачами. Вся необхідна інформація оприлюднена на сайті
ЗВО: Правила прийому на навчання за ОП підготовки доктора філософії в аспірантурі Львівського національного
університету імені Івана Франка за спеціальністю 053 Психологія https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Pravyla_pryyomu_PhD_053_Psykholohiia.pdf Правила прийому до аспірантури та
докторантури у 2020 році Львівського національного університету імені Івана Франка.
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf Правила прийому До Львівського
національного університету імені Івана Франка у 2020 році https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Під час ознайомлення із матеріалами акредитаційної справи ЕГ засвідчилася, що дійсно Правила прийому на
навчання та вимоги до вступників сформовано з урахуванням особливостей ОП, а саме: бесіда з завідувачем кафедри
для з’ясування відповідності наукових зацікавлень вступника і змісту освітніх та наукових компонентів програми,
зокрема пріоритетності прикладних психологічних досліджень; ) вступні випробування мають на меті з’ясувати
рівень готовності вступника до навчання за ОП - мовні компетенції, теоретичні знання з психології і розуміння її
практичних аспектів, здатність до ведення конструктивного діалогу, розуміння сутності наукової діяльності,
здатність оперувати складними конструктами, осмисленість своєї мотивації навчання за конкретною ОП та
додаткові вимоги щодо вступників, які здобули ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за
іншими спеціальностями (які полягають у необхідності під час співбесіди продемонструвати своє розуміння
предмета психології тощо) покликані з’ясувати адекватність уявлень вступника про психологію як галузь наукового
знання, що необхідно для здійснення наукової роботи та виконання завдань в рамках освітнього компоненту
програми.

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.

Документи щодо правил визнання результатiв навчання, отриманих в інших ЗВО є доступними та є у вільному
доступі на сайті ЗВО, але під час зустрічі із здобувачами виявилася у них не було випадків використання таких
можливостей. В акредитаційній справі та сайті ЗВО є наступні документи: Положення про організацію освітнього
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, введене в дію Наказом № 0-65 від 21.06.2018
року. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення про порядок
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним
університетом імені Івана Франка від 30.12.2016 року № 0-194. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf ; Тимчасове положення про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 27.01.2016
року (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Положення про визнання та
перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf

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.

На сайті у вільному доступі є документ, яким регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів
навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf Практики застосування правил немає, передбачених
«Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих
у неформальній та інформальній освіті», оскільки воно було прийнято лише в січні 2020 році.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Інформація щодо правил прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими та наявна на сайті ЗВО у вільному
доступі. Правила прийому на навчання та вимоги до вступників сформовано з урахуванням особливостей ОП.
Документи щодо правил визнання результатiв навчання, отриманих в інших ЗВО є доступними.

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

Здобувачі обізнані щодо визнання результатів навчання в інших закладах освіти та у неформальній освіті, але не
користувалися цим оскільки положення прийняте у січні 2020 року

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню А.

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.

Форми та методи навчання і викладання за ОП регламентуються тимчасовим положенням про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті
імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf . Освітній процес
реалізується в таких формах: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Перевага надається студентоцентрованим методам навчання, які використовуються в залежності від мети, завдань,
компетентностей та програмних результатів навчання. Форми та методи навчання й викладання відображені в
силабусах https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji Студентоцентрований підхід в освітньому процесі
реалізується через вибір форм і методів навчання й викладання та перебуває в компетентності кожного викладача.
Відповідно до стандартів і рекомендацій забезпечення якості освітнього процесу студенти залучаються до
регулярного опитування щодо якості ОП. За результатами співбесіди зі студентами констатовано, що вони мають
можливість вносити свої пропозиції та окреслювати очікування від вивчення навчальних дисциплін через
співпрацю з «Відділом менеджменту якості освітнього процесу» https://education-
quality.lnu.edu.ua/about/subdivisions/education-management-division/ Результати співбесіди зі здобувачами
підтвердили, що опитування здобувачів щодо методів та форм навчання проводилось у лютому 2020 року, Центром
моніторингу Львівського національного університету імені Івана Франка, зі змістом анкети можна ознайомитись у
звіті з результатами опитування: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rezul-
taty_opytuvannia_aspirantiv_053_Psykholohiia_TSentr_monitorynhu_Universytetu.pdf

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).

Спілкування із здобувачами вищої освіти, аналіз матеріалів, розміщених на сайті ЛНУ ім.І.Франка, засвідчили, що
інформація стосовно освітнього процесу, яка надається здобувачам, є доступною, зрозумілою. Цілі, зміст, програмні
результати навчання, порядок і критерії оцінювання за ОП в межах окремих освітніх компонентів у формі анотацій,
силабусів, робочих програм навчальних дисциплін https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji Отже, кожен
здобувач вищої освіти може заздалегідь ознайомитися з інформацією, необхідною для успішного вивчення
навчальних дисциплін. Опитування здобувачів вищої освіти засвідчили, що вони проінформовані, як правило, на
першому занятті з дисципліни, про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів.

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

З метою розвитку у студентів наукового мислення і вмінь науково-дослідної роботи в ЛНУ ім.І.Франка працює
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. На співбесіді зі здобувачами, аспіранти
відмітили, що викладання дисциплін «Методологія підготовки наукової публікації» та «Науковий семінар» сприяє
формуванню та розвитку у них знань і вмінь, необхідних для підготовки тексту наукової публікації та обрання
оптимального періодичного видання для публікації результатів наукового дослідження. На основі здобутих
компетенцій здобувачі мають можливість висвітлити результати своїх досліджень на методичних семінарах кафедри
психології, на щорічній конференції молодих науковців, яка проводиться кафедрою психології, та інших
конференціях та семінарах, круглих столах (конкретні прикладами участі blob:https://office.naqa.gov.ua/21135c8f-
373d-4a38-8b00-4b7f04c0258a), здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є
результатом науково-дослідної роботи https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/1890 Наукові дослідження
аспіранти проводять згідно з індивідуальними планами наукової роботи https://office.naqa.gov.ua/accreditation-
folder/1890
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

За результатами спілкування з викладачами констатуємо, що викладачі використовують власні здобутки під час
проходження стажувань в Україні та за кордоном, участі у семінарах та тренінгах в реалізації ОП, але систематичний
перегляд змісту та оновлення освітніх компонентів відповідно до змін в галузі соціальних та поведінкових наук не
відбувається. Здійснення моніторингу наявності ресурсів для організації освітнього процесу за кожною ОП здійснює
група забезпечення, яка відповідає встановленим вимогам.

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

Відділ міжнародних зв’язків ЛНУ ім. І.Франка реалізує стратегію інтернаціоналізації в університеті
https://international.lnu.edu.ua/, організовує поточні курси програми Еразмус+
https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/ Здобувачі вищої освіти ОП
можуть реалізувати право на академічну мобільність для учасників освітнього процесу на території України чи поза
її межами, через програму iменi Фулбрайта в Українi (Представництво Інституту Міжнародної Освіти)
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/ Згідно тимчасового положення про порядок
організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка ( https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf ) право на академічну мобільність може бути реалізоване на
підставі міжнародних договорів про співпрацю в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів,
а також може бути реалізоване українським учасником освітнього процесу ЛНУ ім. І.Франка з власної ініціативи,
підтриманої керівництвом на основі індивідуальних запрошень. Зі співбесіди зі здобувачами, констатуємо, що
формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітній ступінь доктора
філософії є: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування; практика;
літні та інші школи. НПП беруть участь у міжнародних проектах, проходять стажування за кордоном, що було
підтверджено під час зустрічей з НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання у цілому узгоджуються із студентоцентрованим підходом та принципами
академічної свободи. Здобувачам вищої освіти своєчасно надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОП.
Наявність силабусів та анотацій як форми інформування здобувачів вищої освіти про зміст та правила навчання і
викладання. У межах реалізації ОП наявна активна співпраця гаранта та НПП із роботодавцями, практика
опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності методами навчання та викладання на ОП, функціонування
відділу забезпечення якості вищої освіти. НПП кафедри мають публікації статей в міжнародних наукометричних
базах, фахових виданнях України, регулярно проходять стажування. Високий рівень міжнародної співпраці.

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

За ОП «Психологія» відсутня практика систематичного перегляду змісту та оновлення освітніх компонентів
відповідно до змін в галузі соціальних та поведінкових наук.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.

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

Під час зустрічей з НПП та здобувачами освіти було з’ясовано, що для оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти в межах навчальних дисциплін за ОП передбачено проведення поточного, модульного та підсумкового
контролю. В розділі 5 Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка чітко та зрозуміло описана система
оцінювання навчальних досягнень студентів https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Поточний контроль здобувачів вищої освіти проводиться НПП у різних
формах під час аудиторних занять впродовж семестру за окремими темами навчальної дисципліни. Форми
проведення контрольних заходів у межах навчальних дисциплін обираються НПП залежно від особливостей і
програмних результатів навчання. Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання для
окремого освітнього компоненту забезпечується завдяки повідомленню цієї інформації здобувачам вищої освіти, як
правило, на початку вивчення навчальної дисципліни, перед проходженням педагогічної практики, перед початком
консультацій до атестації здобувачів вищої освіти. Здобувачі підтвердили об’єктивність та справедливість
оцінювання.

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

На момент створення ОП стандарт вищої освіти для ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія
відсутній.В співбесіді здобувачи підтвердили, атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється кафедрою, за якою закріплений аспірант та Вченою радою факультету. Стан готовності дисертації
аспіранта до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників). Присвоєння
кваліфікації доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія
здійснюється після виконання освітньої складової та захисту дисертаційної роботи. Атестація здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії регулюється п. 7 Тимчасового положення Університету про організацію освітнього
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою
закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, що відображено у п. 2.6
Положення Університету про організацію освітнього процесу https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та Тимчасовому положенні Університету про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Здобувачі підтвердили, що для забезпечення організації проведення
підсумкового контролю факультети за погодженням з кафедрами, складають на кожний семестр, відповідно до
робочих навчальних планів, розклад занять та екзаменів і подають на узгодження у відділ аспірантури та
докторантури. Результати вносять у відомість обліку успішності та індивідуальний навчальний план аспіранта.

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.

У ЛНУ ім.І.Франка процедура проведення контрольних заходів базується на засадах об'єктивності оцінювання
програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти за ОП «Психологія», що прописано у Тимчасовому
положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському
національному університеті імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf Опитування здобувачів вищої освіти засвідчило, що об’єктивність
екзаменаторів та процедура запобігання і врегулювання конфлікту інтересів забезпечуються шляхом відведення
годин для складання студентами заліків та екзаменів науково-педагогічним працівникам, які мають науковий
ступінь та вчене звання, володіють необхідними компетенціями; своєчасного внесення результатів поточного
контролю до журналу роботи академічної групи і відомостей успішності; попереднього інформування студентів і
включення до переліку питань, які виносяться на підсумковий контроль, виключно тих, що відповідають програмі
та змісту освітнього компоненту; проведення екзамену в присутності асистента; оголошення оцінки одразу після
завершення підсумкового контролю; надання можливості здобувачам вищої освіти подати апеляцію у випадку,
якщо вони не погоджуються з оголошеною оцінкою. Вимоги до річної атестації аспірантів оприлюднені на сайті
факультету у документі «Права та обов’язки аспірантів»: https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates Зазначена
процедура дає можливість запобігти конфлікту інтересів та врегулювати його згідно з передбачуваними
процедурами. За результатами опитування стейкхолдерів констатовано, що у практиці освітнього процесу за ОП
«Психологія» оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів не було. Правила проведення
контрольних заходів є чіткими, зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу та гарантують
забезпечення об’єктивності екзаменаторів, передбачаючи процедуру оскарження їх результатів. Спілкування зі
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здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування показало їх обізнаність щодо правил
проведення контрольних заходів та порядку оскарження їх результатів.

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.

У ЛНУ ім.І.Франка розроблено та впроваджено документи, які містять політику, стандарти та процедуру
дотримання академічної доброчесності: Дотримання принципів академічної доброчесності в ЗВО регулюється
документами, які містять політику, стандарти і її процедури дотримання. Ці документи розміщені на сайті
університету: «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті
імені Івана Франка»: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf «Декларація про
дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», яка
підписана викладачами та аспірантами кафедри психології: https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Deklaratsiia_dobrochesnosti_PhD_blank.pdf З результатами останніх опитувань щодо
академічної доброчесності в університеті можна ознайомитися за таким посиланнями: опитування аспірантів -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyeKFS27UjGx5fJMKNGC-MNGcKKgXun09VKvtQncPHk/edit?usp=sharing та
опитування викладачів -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_QJGTApOQf0xn7PgJa2DkfoJRxV0pnuguHDWtLFMjEs/edit?usp=sharing Під
час зустрічі здобувачами вищої освіти, НПП, адміністративним персоналом, з’ясовано, що фокус-групи знайомі з
процедурами протидії плагіату, у ЗВО проводяться заходи щодо популяризації академічної доброчесності серед
здобувачів вищої освіти, інформування здобувачів про необхідність дотримання правил академічної етики та
підвищення відповідальності за недотримання норм цитування. Здобувачі підтвердили, що, всі наукові роботи
проходять перевірку на плагіат за допомогою сервісу перевірки на плагіат Unicheck. Опитування здобувачів та
аналіз результатів проведеного анкетування здобувачів вищої освіти засвідчили, що з ними систематично
проводиться робота щодо впровадження політики академічної доброчесності. Водночас, опитування здобувачів
вищої освіти показали, що поняття академічної доброчесності, звужується аспірантами, і зводиться лише до поняття
плагіату. У практиці освітнього процесу за ОП «Психологія» фактів академічного плагіату виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В університеті сформовано чітку і зрозумілу політику, стандарти та внутрішню нормативну базу для забезпечення
академічної доброчесності, створено дієву систему інституційного забезпечення, що опікується питаннями
академічної доброчесності, наявна програма попередньої перевірки наукових праць та використовується
сертифікована програма Unichec. Академічна доброчесність популяризується серед здобувачів вищої освіти.
Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання для окремого освітнього компоненту
забезпечується завдяки повідомленню цієї інформації здобувачам вищої освіти, як правило, на початку вивчення
навчальної дисципліни, перед проходженням педагогічної практики, перед початком консультацій до атестації
здобувачів вищої освіти.

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

Поняття академічної доброчесності, звужується аспірантами, і зводиться лише до поняття плагіату. Рекомендовано
проводити роз'яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо повного розуміння академічної
доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.
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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.

У результаті аналізу звіту про самооцінювання і результатів опитування здобувачів вищої освіти, а також
інтерв’ювання гаранта освітньої програми, начальника відділу забезпечення якості освіти, НПП, які працюють за
ОП, було встановлено,що науково- педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію освітньої програми, мають
відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення освітнього процесу; результати
опитування здобувачів вищої освіти, що проходять підготовку за ОП, свідчать про їх задоволення рівнем надання
знань за ОП та професіоналізмом НПП; покращення рівня професійної майстерності НПП регулярно здійснюється
шляхом підвищення кваліфікації як в ЗВО України, так і шляхом стажування в закордонних навчальних закладах.
Більшість науково-педагогічних працівників, задіяних у викладанні дисциплін ОП, відповідають встановленій
кількості позицій вимог, викладених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Викладачі
мають відповідну освітньому компоненту кваліфікацію, науковий ступінь (вчене звання), досвід науково-
педагогічної діяльності та викладання освітнього компоненту, наукові публікації, пов’язані зі сферою освітнього
компоненту та методики його викладання, пройшли підвищення кваліфікації за останні п’ять років, як в Україні,
так і за кордоном, досвід практичної роботи. Університет щорічно відбуває моніторинг рівня професіоналізму
викладачів.

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

Під час зустрічі із сервісними підрозділам, а саме з представником відділу кадрів, встановлено, що порядок
конкурсного добору НПП визначається Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників ЛНУ ім.І.Франка та укладання з ними трудових договорів (контрактів).
Конкурсний добір науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до нормативних документів введення
в дію проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Л ь в і в с ь к о г о н а ц і о н а л ь н о г о університету ім. І. Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в
реалізації освітньої програми, відповідає цілям ОП. У результаті перевірки критеріїв відповідності викладачів, тим
дисциплінам, які вони викладають, констатуємо, обґрунтованість роботи групи забезпечення ОП. В процесі
розподілу освітніх компонентів застосовано індивідуальний підхід та враховано критерії відповідності викладача
дисципліні. Індивідуальна інформація щодо відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів
тим навчальним дисциплінам, які вони забезпечують представлена відповідними документами
https://office.naqa.gov.ua/accreditation-folder/1890

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

Роботодавці систематично залучаються до організації та реалізації освітнього процесу в ЛНУ ім.І.Франка : беруть
участь у науково методичних семінарах; консультують щодо актуальності вибору теми кваліфікаційної роботи;
ініціюють участь здобувачів вищої освіти у різноманітних проектах. Роботодавці активно включаються в процес
обговорення результатів практики здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», з метою відбору
найкращих студентів для майбутнього працевлаштування.

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

Під час зустрічей з гарантом ОП, здобувачами вищої освіти, роботодавцями з’ясовано, що в якості форм співпраці з
професіоналами-практиками, експертами галузі,представниками роботодавців на практичних заняттях
практикуються творчі зустрічі, науково-практичні семінари, майстер-класи професіоналів-практиків, на яких
стейкхолдери мають можливість висловити свої погляди на підготовку майбутніх фахівців.

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

У ЛНУ ім.І.Франка функціонує система професійного розвитку НПП, яка складається з трьох напрямків:
внутрішньоуніверситетська система підвищення кваліфікації за ліцензованими курсами університету, планове
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підвищення кваліфікації 1 раз на 5 років; міжнародне стажування, участь у конференціях, круглих столах. Про це
повідомив представник відділу забезпечення якості освіти ЛНУ ім.І.Франка. Під час зустрічі із сервісними
підрозділам, а саме з представником відділу кадрів, встановлено, що професійному розвитку викладачів ОП
Університет сприяє через: oстворення умов для проходження стажування Кабінету Міністрів України “Деякі
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (наказ МОН України № 800 від
21.08.2019 р.), в Україні (https://nmv.lnu.edu.ua/about/napryamy-diyalnosti/study_course/), і за кордоном. Викладачі
ОП пройшли стажування в Інституті психології Вроцлавського університету, Відділенні психології факультету наук
про життя (кафедра загальної психології) Гумбольдтського університету Берліна, Інституті психосоціальних
досліджень та розвитку особистості (м. Оснабрюк, Німеччина), факультеті психології Варшавського університету;
Гарант та викладачі а ОНП “Психологія” зазначили, що Університет організовує навчання з набуття цифрових
компетенцій (проект «Learnopolis» https://learnopolis.net/; практичний курс «Інноваційні технології в освіті»
https://itcentres.lnu.edu.ua/e-learning/it-in-education/, мовні курси https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-
neperervnoji-osvity/language-cources), семінари-тренінги «Інтерактивні методи навчання дорослих»,
https://ipodp.lnu.edu.ua/seminar-treninh-interaktyvni-metody-navchannya-doroslyh; Гарант та викладачі за ОНП
“Психологія” підтвердили, що Університет сприяє участі НПП у міжнародних науково-практичних конференціях та
проектах https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Vidomosti_pro_miznarodnu_dijalnist_ta_publikacii.pdf

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічі із гарантом, робочою групою ОНП “Психологія”, адміністрацією встановлено, що в Університеті
створена система заохочення викладачів як матеріального, так і нематеріального характеру. Матеріальне
заохочення здійснюється згідно Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів
університету за наукові здобутки https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf та
Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf Преміювання працівників передбачено за
високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних курсів, наукові
досягнення; за написання і видання монографій, підручників, посібників, наукових статей в наукометричних
виданнях, іншої наукової продукції; за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня; преміювання наукових
консультантів і керівників при успішному захисті дисертацій їхніми здобувачами; преміювання наукових керівників
за призові місця на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах; оплата
участі в конференціях. Моральною формою заохочення викладачів є відзнака «Медаль Івана Франка» (Положення
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf) та почесне звання «Заслужений
професор Львівського національного університету імені Івана Франка» , Положення https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf Зі співбесіди з представниками відділу забезпечення якості
освіти та відділу кадрів, констатуємо, що преміювання працівників, які забезпечують ОНП “Психологія ” не
відбувалося. Співбесіди з менеджментом ЗВО та студентським самоврядування підтвердили, що в ЛНУ ім.І.Франка
працює мотиваційний фонд.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Активне залучення роботодавців до освітнього процесу. Активність викладачів у підвищенні кваліфікації. Серед
роботодавців є випускники останніх років. Професійний розвиток відповідає потребам та інтересам самих
викладачів. Більшість викладачів поєднують викладацьку та практичну діяльність. Професіонали-практики,
експерти галузі, представники роботодавців залучаються до організації та реалізації освітнього процесу.

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

Преміювання працівників, які забезпечують ОНП “Психологія ” не відбувалося

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Згідно затвердженого плану візиту, експертна група переконалась у тому, що матеріально-технічне та навчально-
методичне забезпечення є достатнім та сприяє досягненню цілей, завдань, програмних результатів навчання
визначених ОП. (https://education-quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/). В наявності є 7 мобільних
комплектів візуалізації навчального контенту, персональні комп’ютери. Загалом це забезпечує одночасне
використання в освітньому процесі, достатньої кількості аудиторій. Здобувачі вищої освіти мають можливість
працювати з науково-методичною літературою, безкоштовно користуватись комп’ютерами, що під’єднані до мережі
Internet. В наявності здобувачів ОП є у розпорядженні актові зали, навчальний телерадіоцентр, аудиторії з
мультимедійним забезпеченням, гуртожитки. В Університеті працює три їдальні та дев’ять буфетів
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/). Наявний розгалужений спортивний комплекс: 11 спортзалів,
плавальний басейн, 1 стадіон, 9 спортивні майданчиків (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/).
Адміністрація Університету проводить моніторинг потреб та інтересів здобувачів освіти щодо освітнього
середовища.

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.

Під час дистанційної експертизи, через інтерв’ювання науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти
було підтверджено, що учасники освітнього процесу безоплатно користуються матеріально-технічною базою,
фондами бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, що налічують більше 3 млн. книг (https://lnulibrary.lviv.ua/),
мультимедійним обладнанням, комп’ютерами, програмним забезпеченням, аудиторним фондом та науково-
методичною літературою (https://www.youtube.com/watch?v=nMJ6ozy8szY). Освітнє середовище, створене у ЗВО,
дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП завдяки вільному доступу до інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

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

Освітнє середовище ЗВО є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та
дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. ЗВО співпрацює із органами студентського самоврядування. Зі слів
керівництва студентського самоврядування у роботі Вченої ради ЗВО, беруть участь здобувачі у кількості,
передбаченому законодавством. У ЗВО для здобувачів постійно діє комплекс заходів для забезпечення комфортних
умов проживання, проведення занять, проходження практики, надання консультацій, доступ до усіх інформаційних
ресурсів, передбачених освітніми компонентами. Під час дистанційного перегляду експертною групою освітнього
середовища було підтверджено, що всі приміщення, які використовуються для реалізації освітньої програми, є добре
освітленими та безпечними для здоров’я здобувачів вищої освіти і забезпечують реалізацію даної ОП. В Університеті
є відділ охорони, який відповідальний за пожежну безпеку та цивільний захист
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/).
Щодо забезпечення психічного здоров’я, в університеті активно діє психологічна служба, яка надає підтримку та є
базою для розвитку практичних навичок майбутніх спеціалістів (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-
sluzhba-universytetu).

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

Згідно з Статутом (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та Положенням про
організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)
здобувачі вищої освіти мають змогу звернутися до адміністрації ЗВО з організаційно-виховних питань, навчання,
проживання тощо. Під час бесіди аспіранти виказували задоволення рівнем навчання та використання
дистанційних технологій. Освітня, організаційна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів вищої
освіти здійснюється з використанням таких комунікаційних інструментів: інформування через веб-сторінки
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/, https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-psychology),
індивідуальне інформування – наукові керівники, лаборант кафедри. Під час дистанційних зустрічей було
підтверджено, що соціальний захист аспірантів здійснюють Профком (http://ppos.lnu.edu.ua/profkom/about-us/) та
студентське самоврядування (https://students.lnu.edu.ua/self-government/,
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https://students.lnu.edu.ua/selfgovernment/regulation/). В ЗВО існує електронна адреса для звернень з питань
психологічної підтримки psysluzhba.lnu@gmail.com. ЗВО забезпечує підтримку студентів, що навчаються за ОП,
враховуються їх побажання та зауваження, що підтверджується протоколом засідання науково-методологічного
семінару кафедри психології №8 від 24.12.2019 р. (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Protokol_zustrichi_iz_steykkholderamy_aspiranty.pdf). В Університеті працює медпункт (м.
Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 067). Для сприяння естетичному розвитку, та організації культурного дозвілля в
Університеті діє Центр культури та дозвілля (https://centres.lnu.edu.ua/cultureand-leisure/).

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

В університеті діє «Положення про ресурсний центр з інклюзивної освіти у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-
content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf). Для доступу до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та
особливими освітніми потребами в Академії обладнаний пандуси, наявний ліфт, та мобільний сходовий підйомник
PTR-130, в чому ЕГ пересвідчилась під час дистанційного огляду матеріально-технічної бази (https://education-
quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/). На сайті Університету наявна інформація для людей з
інвалідністю та особливими освітніми потребами (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-
invalidnistiu-ta-inshykhmalomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Питання забезпечення освіти осіб з
інвалідністю та особливими освітніми потребами, згідно слів менеджменту ЗВО координує «Ресурсний центр з
інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). На даній ОНП осіб з особливими освітніми
потребами немає.

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.

На сайті Університету у відкритому доступі присутні документи щодо врегулювання конфліктних ситуацій: Статут
Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf; Положення про комісію з питань
етики і професійної діяльності Львівського національного університету Імені Івана Франка
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennia_pro_Komisiiu_z_pytan-_etyky_ta_profesiynoi_diial-
nosti_LNU_imeni_Ivana_Franka.pdf); Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). В Університеті діє комісія з питань етики та професійної
діяльності, https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/). Під час зустрічі із студентським
самоврядуванням було з'ясовано, що конфліктні ситуації в Університеті можуть вирішуватися на декількох рівня:
університетському (на рівні ректора, проректорів відповідно до розподілу функціональних обов’язків) комісією з
питань етики та професійної діяльності університету; факультетському (на рівні декана та заступників (відповідно до
розподілу функціональних обов’язків) та кафедральному (на рівні завідувача кафедри). Процедура вирішення
конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), є
чіткою, зрозумілою і доступною для всіх учасників освітнього процесу. Документи, в яких висвітлено політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті розміщені у вільному доступі на сайті Університету.
Здобувачі освіти, на зустрічі, повідомили, що вони були ознайомлені про відповідні положення та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій у ході індивідуальних бесід з науковими керівниками, на лекційних і
семінарських заняттях з навчальних дисциплін в контексті вивчення процедур забезпечення академічної
доброчесності, яка проте, в розумінні аспірантів зводиться лише до поняття плагіату. В Університеті діють телефон
довіри та поштова скринька, через які здобувачі можуть повідомити про етичні порушення (dovira_lnu@ukr.net)
(https://www.lnu.edu.ua/telefon-doviry/). Було проведено опитування викладачів та аспірантів щодо питань
академічної доброчесності (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rezul-
taty_opytuvannia_aspirantiv_053_pro_akademichnu_dobrochesnist-_2020.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильним елементом даного критерію є задоволеність здобувачів освітою у даному ЗВО. Це неодноразово
підкреслювали під час зустрічей як здобувачі ВО, так і представники студентського самоврядування. Матеріально-
технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення
освітньої програми є достатніми для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання.
Комп’ютери ЛНУ імені І.Франка підключені до мережі Інтернет. У ЗВО передбачено умови для навчання осіб з
особливими потребами з метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності навчання. У
здобувачів ОНП є можливість скористатися телефоном та скринькою довіри для звернення щодо вирішення
конфліктних ситуацій (у тому числі пов’язаних із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Навчальні аудиторії знаходяться в різних корпусах університету, які знаходяться за різними адресами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню А.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Механізм розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюють:
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf),
Положення про опитування студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), «Тимчасове положення «Про
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті
імені Івана Франка»» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Освітня
програма «Психологія», згідно самоаналізу Університету, розроблена та затверджена згідно діючого порядку.
Відбувається перегляд даної ОНП, що підтверджується наданим протоколом засідання кафедри психології № 1 від
30.08.2019 та протоколом № 18 засідання науково-методологічного семінару кафедри психології від 04 червня 2019
року.

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.

ЕГ було проведено інтерв’ювання з приводу практичного долучення здобувачів освіти та представників
студентського самоврядування до процесу перегляду ОНП. Були отримані стверджувальні відповіді, підтверджені
протоколом № 8 засідання науково-методологічного семінару кафедри психології від 24 грудня 2019 року. Також ЕГ
були представлені результати опитування аспірантів 1-4 року навчання «щодо освітньої програми» та «щодо
навчальних дисциплін» (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rezul-
taty_opytuvannia_aspirantiv_053_Psykholohiia_TSentr_monitorynhu_Universytetu.pdf). Наведені факти
підтверджують залученість здобувачів вищої освіти до перегляду ОНП та процедур забезпечення її якості. Також
здобувачі вищої освіти були опитані з теми академічної доброчесності та її реалізації на даній освітній програмі
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyeKFS27UjGx5fJMKNGC-MNGcKKgXun09VKvtQncPHk/edit?usp=sharing).
Результати наведених опитувань є загальними для всіх ОП, а не конкретно ОНП “Психологія”.

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

Надані гарантом ОП документи (протокол №12 засідання науково-методологічного семінару кафедри психології від
02 березня 2020 року; угоди про співпрацю https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Uhody.pdf) та
зустріч із роботодавцями, на якій були присутні: Бородчук І. А., Католик Г.В., Кечур Р. В., Корнієнко І.О., Сняданко І.
І.; демонструють, що вимоги підкритерію 8.3 виконуються. На зустрічі роботодавці висловили свої враження про
позитивні та слабкі сторони ОП, надали рекомендації та підтвердили власне залучення до процедур внутрішнього
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забезпечення якості ОП. Зокрема Кечур Р.В відзначив, що випускники даної ОНП маючи академічне спрямування
займають свою нішу, та забезпечують викладацькими кадрами ЗВО регіону.

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

З аналізу самооцінювання встановлено, що випускників за даною ОНП ще не було, оскільки акредитація - первинна.
З огляду на це, збір та оцінка інформації щодо кар’єрного шляху випускників та траєкторій їх працевлаштування в
Університеті не проводилися. Проте в Університеті існує ряд позитивних практик, які варто відмітити: щороку ,
відповідно до самоаналізу, в університеті відбувається форум кар'єри, на якому представники компаній інформують
випускників про можливості працевлаштування; крім того, в університеті діє відділ розвитку кар'єри та співпраці з
бізнесом і центр маркетингу та розвитку 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 ЗВО розроблені документи, що регламентують заходи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, зокрема:
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf),
Положення про опитування студентів працівників, викладачів,випускників та роботодавців щодо якості освітнього
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), «Тимчасове положення «Про
порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті
імені Івана Франка»» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Під час
здійснення акредитації, було проведено інтерв’ювання викладачів стосовно регулярності перегляду ОП, на що була
отримана відповідь що ОП регулярно переглядається на засіданнях випускової кафедри, що було підтверджено
протокольно: протокол № 8 засідання науково-методологічного семінару кафедри психології від 24 грудня 2019
року. Проведені опитування аспірантів 1-4 року навчання «щодо освітньої програми» та «щодо навчальних
дисциплін» (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rezul-
taty_opytuvannia_aspirantiv_053_Psykholohiia_TSentr_monitorynhu_Universytetu.pdf). Перегляд та усунення
недоліків ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю «053 Психологія», згідно самоаналізу, планується
після прийняття відповідного Стандарту вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня. В процесі
інтерв’ювання здобувачів на запитання про приклади реальних змін ОНП щодо побажань, була отримана відповідь,
що ОНП є гарною та на час їх навчання не потребувала змін та коректив. На сайті Університету та Філософського
факультету відсутні проекти ОНП для обговорення.

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 освітньої програми «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю
053 Психологія проводиться вперше.

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

В Університеті діє Центр забезпечення якості освіти (https://education-quality.lnu.edu.ua/), який забезпечує
моніторинг освітніх процесів (https://education-quality.lnu.edu.ua/monitoring/results/), та формує політику
забезпечення якості. В ЛНУ імені І. Франка є «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf), де прописані структура та рівні
системи внутрішнього забезпечення якості освіти (пункт 2.1) та система індикаторів та ключові заходи системи
внутрішнього забезпечення якості освіти (пункт 3). Також, згідно слів керівника центру забезпечення якості освіти
Іваночко І.Б., регулярно проводяться заходи з інформування та популяризації академічної доброчесності серед
здобувачів вищої освіти даної ОНП, все це у своїй сукупності дозволяє відмітити формування та розвиток культури
якості, освітньої програми та освітньої діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.
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ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
освітньої програми. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
Роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери. В академічній спільноті ЛНУ імені І. Франка сформована культура якості, яка
сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. Враховуються одночасно
побажання як зовнішніх, так і внутрішніх стейкхолдерів.

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

ОНП не оновлювалась з 2016 року, потребує оновлення відповідно до методичних рекомендацій МОН України 2017
року.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Львівського національного університету імені Івана Франка
регулюються: Статутом Університету https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf;
«Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); «Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ ім. І. Франка»
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), та контрактами з науково-
педагогічними працівниками, посадовими інструкціями (що знаходяться у відділі кадрів і підписані науково-
педагогічними працівниками). У ЗВО визначені зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки
всіх учасників освітнього процесу. На сайті Університету, у вільному доступі розміщені всі необхідні нормативні
документи щодо діяльності ЗВО: у розділах «Установчі документи» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/institutive-documents/ «Документи про організацію та забезпечення якості навчального
процесу» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ та «Відділ
аспірантури та докторантури» (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ З огляду на наведене, експертна група
вважає, що права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є зрозумілими та доступними для них.

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.

На сайті факультету розміщена лише ОНП 2016 року (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/ONP_PhD_053_Psykholohiia_Poiasniuval-na_zapyska.pdf), та відсутній проект нової ОНП,
оскільки відповідно до слів менеджменту ЗВО та здобувачів, вона до цього часу не потребувала змін. Відповідні
зміни будуть внесені до неї в подальшому.

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.
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На сайті філософського факультету (https://filos.lnu.edu.ua/) знаходиться ОНП 2016 року (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/ONP_PhD_053_Psykholohiia_Poiasniuval-na_zapyska.pdf). Було встановлено, що
стейкхолдери обізнані про зміст, цілі та задачі, що притаманні окремим освітнім компонентам та ОНП в цілому. На
сайті Університету було розміщено повідомлення про відкриту зустріч з експертною групою, на яку запрошували
всіх бажаючих взяти участь у спілкуванні з членами експертної групи (https://www.lnu.edu.ua/vidkryta-onlayn-
zustrich-z-ekspertamy-shchodo-akredytatsii-osvitnikh-prohram-psykholohiia/).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

У ЗВО визначені правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. На сайті
розміщено нормативні документи щодо діяльності Університету, інформація є відкритою, знаходиться у вільному
доступі на сайті. Сайт є зрозумілим для користувача. Зовнішні та внутрішні стейкґолдери обізнані про те, де
знаходиться ОНП і повсякчас мають можливість звернутися до неї за необхідності.

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

Окремі нормативні документи ЛНУ імені Івана Франка, у тому числі ОНП, знаходяться не на сайті Університету, а на
сайті Філософського факультету, що дещо утруднює їх відстеження. На сайті відсутній проект ОНП для обговорення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.

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.

Метою ОП як заявлено в ОП та відомостях самооцінювання є розвиток загальних і фахових компетентностей для
забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної
роботи, наукового консультування, а також у науково-педагогічній діяльності, що забезпечує повноцінну підготовку
до дослідницької та викладацької діяльності за спеціальністю. Проаналізувавши зміст ОП, ЕГ дійшла висновку, що
ОК відповідають науковим інтересам аспірантів. Блок нормативних дисциплін забезпечує повноцінний базис знань
молодого науковця необхідний йому для дослідницької та викладацької діяльності. Що підтверджується
обов’язковим проходженням здобувачами педагогічної практики на третьому році навчання в обсязі 4 кредити, але
за НРК необхідно 6 кредитів, про що ЗВО знає та планує змінити після затвердження Стандарту.
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Prohrama_praktyky_PhD.pdf). Натомість дисципліни вільного
вибору покликані забезпечити спеціальними знаннями для виконання дисертаційного дослідження тематика якого,
є вузькою та конкретною. Проте питання викликає специфіка обрання дисциплін вільного вибору, оскільки при
абсолютно різній тематиці дисертаційних досліджень (blob:https://office.naqa.gov.ua/7488802d-3900-4303-859c-
6d86d5c14db3), всіма здобувачами були обрані одні і ті ж дисципліни вибіркового циклу
(blob:https://office.naqa.gov.ua/21aa3f3f-d1f7-44ba-8a2b-0419d3ad696f). Хоча під час зустрічей із здобувачами та
науково-педагогічним складом були висловлені запевнення, що вибіркові дисципліни таким чином запропоновані,
щоб хоча б одна дисципліна вільного вибору співвідноситься із тематикою наукових інтересів здобувачів.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.
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Наукові дослідження на кафедрі здійснювалися відповідно до затверджених кафедральних тем: з 2016 року -
“Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної трансформації українського
суспільства” (Номер держреєстрації: 0115U003560, 01.2015 – 12.2017 рр.); з 2018 року - “Особистість в соціумі:
психологічні механізми активності” (Номер держреєстрації: 0118U0006198; 01.2018 – 12.2020 рр.). Під час розмови з
гарантом та зав.кафедрою була отримана інформація щодо наукової теми кафедри, яка сформульована
універсально, аби кожен здобувач із своїми науковими інтересами мав можливість проводити дисертаційне
дослідження в рамках цієї теми. Відповідність наукової діяльності аспірантів напрямові наукових досліджень
керівників підтверджена наданою ЗВО документацією (blob:https://office.naqa.gov.ua/a5a8e27f-a285-4032-9a51-
e784f536bff5). Ця документація доводить дотичність наукових напрямків та інтересів наукових керівників та їх
здобувачів. При аналізі цього документа виникли питання стосовно того, чи може кандидат технічних наук бути
науковим керівником здобувача зі спеціальності Психологія, але наявна дотичність тематики наукових інтересів
здобувача та керівника, яка відображена у публікаціях. Також було виявлено, що у здобувача Юрків Ю.М. тема
затверджена на засіданні кафедра одна, а під час ознайомлення з додатковими матеріалами - інша, але сутність не
змінилася. Позитивним моментом є те, що тематика наукових інтересів здобувача та потенційного керівника
співставляється ще на етапі вступу в аспірантуру, що прописано в правилах прийому (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Pravyla_pryyomu_PhD_053_Psykholohiia.pdf).

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).

Відповідно до наданої документації (протоколи науково-методологічних семінарів кафедри психології, сертифікати
учасників blob:https://office.naqa.gov.ua/79eef56b-9690-4de2-ae67-7bc764c0835c) в ЗВО відбуваються регулярні
обговорення результатів наукових досліджень аспірантів. Що підтверджується відповідними записами щодо
проведення конференцій на сайті Університету (https://www.lnu.edu.ua/research/science-events/conferences-and-
workshops/; https://www.lnu.edu.ua/research/science-events/students-conferences-and-workshops/), та переліком
наукових видань ЛНУ імені І. Франка (http://publications.lnu.edu.ua/), в яких мають змогу безкоштовно
публікуватися аспіранти та здобувачі, про що ЕГ отримала підтвердження під час зустрічі зі здобувачами.
Проведення і апробація результатів наукових досліджень за ОНП може здійснюватися, відповідно до самоаналізу та
слів здобувачів, і через діяльність та співпрацю з Психологічною службою університету створеної Наказом ректора
№ 0-59 від 8.12.2010 р.

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.

Однією з характеристик ЛНУ ім.І.Франка є розгалужена та активна міжнародна діяльність. Університет має Відділ
міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/), на сторінці якого представлені минулі та діючі міжнародні
програми та проекти. Згідно самозвіту Університетом підписано угоди про співпрацю з закордонними
університетами в рамках програми Erasmus + (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/our-
projects/). Відповідно до слів менеджменту ЗВО, аспіранти мають можливість публікувати наукові результати
іноземною мовою (тези доповідей на конференціях, статті у Віснику ЛНУ. Серія: «Психологічні науки» (публікації
безкоштовні). Проф.Грабовська С.Л. входить в редакційну колегію наукометричного видання Journal of Education,
Culture and Society (https://jecs.pl/index.php/jecs/about/editorialTeam). Здобувачка Дробіт Л.В. разом із своїм
науковим керівником Островською К. О. разом стажувались в Німеччині за проблематикою аутизму, що є
свідченням дотичності наукових інтересів та реалізації академічної мобільності здобувачів за даною ОП. Для
реалізації академічної мобільності здобувачів та відповідно до вимог за Національною рамкою кваліфікацій під час
зустрічі із науково-педагогічним персоналом ЕГ отримала свідчення, що бажаний рівень іноземної мови для
вступників на рівні В2, а метою підготовки за ОП є орієнтовний рівень випускників з рівнем - С1. У ЗВО проводяться
щорічні міжнародні конференції та заходи, які надають можливість здобувачам долучитися до міжнародної
наукової та професійної спільноти та надають можливість апробувати результати дисертаційних досліджень.

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

Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками ЕГ отримали свідчення, що викладачі мають можливість
брати участь у міжнародних проектах. Так наприклад проф. Островська К.О. практикувалася в Німеччині. Під час
аналізу інформації щодо публікацій наукових керівників, яка міститься в відомостях самооцінювання та додаткових
матеріалах ЕГ дійшла до висновку, що дійсно наукові керівники регулярно публікують результати досліджень в
фахових виданнях України та провідних фахових виданнях, які індексуються в різних наукометричних базах та
впроваджуються у практику.
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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.

Врегулюванням питань дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти і працівниками ЛНУ ім.І.Франка
займається створена Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету
(https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennia_pro_Komisiiu_z_pytan-_etyky_ta_profesiynoi_diial-
nosti_LNU_imeni_Ivana_Franka.pdf). ЗВО всіляко забезпечує дотримання та популяризацію академічної
доброчесності у науковій діяльності як керівників так і аспірантів. У своїй діяльності ЗВО опирається на:
«Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та «Декларацію про
дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», яка
підписана викладачами та аспірантами кафедри психології (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Deklaratsiia_dobrochesnosti_PhD_blank.pdf). Зі слів менеджменту ЗВО, дотримання правил
академічної доброчесності забезпечується на всіх етапах підготовки дисертаційного дослідження від затвердження
теми до захисту роботи. Здобувачі, під час дистанційної зустрічі підтвердили, що, всі наукові роботи проходять
перевірку на плагіат за допомогою сервісу перевірки на плагіат Unicheck. Допустимий об’єм оригінального тексту, зі
слів гаранта ОНП, має складати не менше 81% тексту наукової праці. Також у ЗВО проводилося опитування
здобувачів щодо академічної доброчесності (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyeKFS27UjGx5fJMKNGC-
M N G c K K g X u n 0 9 V K v t Q n c P H k / e d i t ? u s p = s h a r i n g ) та опитування викладачів
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_QJGTApOQf0xn7PgJa2DkfoJRxV0pnuguHDWtLFMjEs/edit?usp=sharing).
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти, відповідно до п. 7.3. Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ ім.І.Франка, можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
повторне проходження оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
відрахування із закладу вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; внесення до реєстру порушників
академічної доброчесності. Щодо академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних
працівників, то відповідно до п. 7.2. того ж Положення, передбачається: відмова у присудженні наукового ступеня чи
присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова
в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права
брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади; внесення до реєстру
порушників академічної доброчесності; що тягне за собою заміну наукового керівника аспіранта в разі порушення
керівником академічної доброчесності. У практиці освітнього процесу за ОП «Психологія» фактів академічного
плагіату виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст ОП відповідає науковим інтересам аспірантів; тематика наукових інтересів здобувача та потенційного
керівника співставляється ще на етапі вступу в аспірантуру, що прописано в правилах прийому; можливість
проводити та апробувати результати дослідження в Психологічній службі ЗВО; розгалужена та активна міжнародна
діяльність; регулярні заходи із міжнародною участю та можливість друкувати безкоштовно в виданнях ЗВО за
фахом; ЗВО забезпечує дотримання та популяризацію академічної доброчесності у науковій діяльності як
керівників так і аспірантів; у ЗВО є можливість створити спеціалізовану вчену за вимогами для атестації здобувачів
випускних курсів

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

Специфіка обрання дисциплін вільного вибору; серед керівників здобувачів є кандидат технічних наук, також
наявні керівники за спеціальністю Філософія

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В.
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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.

Під час акредитаційної експертизи ЗВО, гарант О П т а всі учасники фокус-груп злагоджено та відповідально
віднесли до процедури акредитації із урахуванням дистанційної форми її проведення.

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 A

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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.
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Керівник експертної групи

Кононенко Оксана Іванівна

Члени експертної групи

Гант Олена Євгенівна

Подорожний Вадим Григорович
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