
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36758 Соціологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 054 Соціологія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

25.09.2020 р. Справа № 0581/АС-20

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

Шаульська Лариса Володимирівна – головуючий,

Анжеліка Герасименко,

Шандор Федір,

Фісун Олександр Анатолійович,

Фалько Наталя Миколаївна,

Оксамитна Світлана Миколаївна,

Кужелєв Михайло Олександрович,

Жарова Любов Валеріївна,

Вершиніна Дарина Миколаївна,

Мацієвський Юрій Володимирович,

за участі запрошених осіб:

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

Черниш Наталія Йосипівна – гарант ОП,

Колісник Лариса Олексіївна – член експертної групи,

Склярова Ірина Анатоліївна – член експертної групи,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36758

Назва ОП Соціологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 054 Соціологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі програми не відображають її регіональної орієнтації.

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

Незважаючи на те, що здобувачі, випускники і роботодавці підтвердили наявність досить тісних і регулярних
відносин з випусковою кафедрою і, особливо, з гаранткою, яка постійно ініціює взаємодію і спілкування щодо якості
ОП (при чому, не тільки в останні роки, але й від самого початку її заснування), формальні докази актів і результатів
такого спілкування (результати опитувань, протоколи засідань кафедри, на які запрошувалися різні групи
стейкґолдерів та ін.) датуються 2019 і 2020 рр. Є рекомендація налагодити систему документального оформлення
процедур взаємодії зі стейкґолдерами з фіксацією результатів такої взаємодії як належних підстав для коригування і
оновлення ОП. Унікальність освітньої програми потребує чіткішого визначення і відображення у її цілях.

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг, зміст та структура освітньої складової ОП 2016 року не відповідає вимогам Постанови КМУ №261 від 23
березня 2016 р. Формування цілого ряду універсальних навичок дослідника розпорошено між різними вибірковими
компонентами, а їх формування повністю залежить від вибору здобувача. Наприклад, якщо з вибіркових блоків
складової 2 вибіркової частини навчального плану буде обрано відповідно дисципліни "Педагогіка вищої школи" -
"Психологія вищої школи" - "Розвиток інновацій та підприємництво" то з переліку передбачених відповідною
постановою універсальних навичок дослідника буде сформовано тільки один, що стосується організації та проведення
занять, тоді як інші - навички усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження
українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими
проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної
власності не будуть сформовані. Слід переглянути зміст та структуру освітньо-наукової програми для забезпечення
формування у всіх здобувачів, що навчаються за програмою, повного переліку компетентностей, детермінованих
відповідною постановою КМУ. Рекомендовано використовувати відповідну Постанову КМУ як стандарт (в частині
мінімального обсягу кредитів за чотирма складовими)

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

У затвердженій 2016 р. ОНП відсутні ПРН і матриця відповідності ОК і ПРН. Надана ЕГ пояснювальна записка
містить лише таблицю відповідності ОК і ПРН без чіткої систематизації останніх. Зміст оновленої ОНП, її структура, а
також перелік ПРН (загальних і фахових) мають відповідати сучасним вимогам та змісту Національної рамки
кваліфікацій. ОНП не містить: формулювань компетентностей, результатів навчання, логіко-структурної схеми,
матриць відповідності, що не дає можливості оцінити чи освітні компоненти дозволяють досягти програмних РН, а
самі програмні РН, що не сформульовані - цілей програми.

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

не застосовується

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

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

На сайті факультету є програми вступних іспитів на спеціалізації, які втратили чинність. Наявність різних програм на
сайті створює труднощі для потенційних вступників.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Зміст ПРН у робочих програмах дисциплін суттєво різниться з ПРН у пояснювальній записці до навчального плану.
ПРН сформульовані переважно як “знати” і “вміти”, що не відповідає вимогам компетентнісного підходу.
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4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти

Здобувачі неактивно проявляють себе у міжнародній діяльності в рамках навчання на ОП при наявних можливостях,
забезпечених випусковою кафедрою і ЗВО.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Попри належний якісний склад науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес за цією
програмою, тільки кілька з них мають власні публікації у журналах, включених до наукометричних баз даних Scopus
та Web of Science.

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

не застосовується

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

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

Спираючись на широкі зв’язки і партнерські стосунки ЗВО і кафедри соціології з іншими науково-дослідними
установами і закладами освіти, як вітчизняними, так і зарубіжними, досить обмеженою виглядає практика залучення
до аудиторних занять на ОП гостьових професорів, зовнішніх експертів та практиків, яка не має систематичного
характеру.

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Попри регулярні та досить тісні зв’язки гарантки та співробітників кафедри соціології з різними групами
стейкґолдерів, активні дії щодо перегляду та оновлення ОНП розпочалися тільки у 2019 році. Правила і процедури
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в ЗВО затверджені тільки у
травні 2020 року, а подана на акредитацію програма 2016 року вперше була переглянута у серпні 2020 року, в тому
числі за результатами акредитаційної експертизи.

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

не застосовується

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

Перегляд ОП після завершення роботи ЕГ і надання інформації про такий перегляд та врахування потреб і
пропозицій роботодавців у відповіді ЗВО на висновок ГЕР та під час засідання ГЕР, хоч і засвідчує реагування ЗВО на
ці потреби і пропозиції, втім ілюструє недостатню системність такої роботи. Є рекомендація переглядати зміст ОНП
«Соціологія» з залученням різних груп стейкґолдерів і оновлювати його, по мірі необхідності, з огляду на доцільність
пропозицій внесених стейкґолдерами.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Неінформативна веб-сторінка кафедри, яка забезпечує навчання здобувачів ОНП «Соціологія» в ЛНУ ім. Івана
Франка. Також це стосується й веб-сторінки відділу аспірантури і докторантури, на якій відсутня необхідна офіційна
інформація, зокрема розклад занять, приклади написання звіту, витягу з протоколу засідання кафедри за
результатами щорічної атестації тощо. Оприлюднення результатів опитувань здобувачів та інших учасників
навчального процесу на сайті ЗВО було б бажаним.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін
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Процедура внесення змін до ОП та їх оприлюднення для публічного обговорення не відпрацьована.

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

З матеріалів акредитаційної справи стає очевидним, що під час вибору тем наукових досліджень аспірантів
відбувається пошук компромісного варіанту, який відповідав би науковим інтересам всіх сторін: здобувача, наукового
керівника, профільної кафедри, ЗВО в цілому. Переважно має місце орієнтація на наукові інтереси та пропозиції
самого здобувача, що, певною мірою, може негативно позначитися на перспективі утворення разової спеціалізованої
ради при захисті, учасники якої повинні мати наукові публікації в одному зі здобувачем науковому напрямі. Інколи
буває досить важко забезпечити таке узгодження, особливо у тих випадках, коли відбувається заміна наукового
керівника. Були наведені нещодавні приклади, коли двом аспірантам, з об’єктивних причин (розірвання трудового
контракту з викладачем), були призначені нові наукові керівники. Втім, за темами дисертацій вже існував значний
доробок, отже кардинально змінювати теми не видалося можливим, а призначені наукові керівники на цей час не
мали наукових публікацій, що конкретно співвідносяться з темами їх нових аспірантів. Наведені у відповідній таблиці
публікації наукових керівників свідчать про часткову невідповідність тем дисертаційних робіт аспірантів та
дослідницької тематики наукових керівників, чому було надане пояснення щодо ситуацій призначення нових
керівників у разі звільнення попередніх. Вказано, що у такій вимушеній ситуації до консультування аспірантів
залучаються близькі за тематикою фахівці та експерти, але не наведено жодного прикладу цього. Не наведені
відомості щодо спроможності створення разових рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
- забезпечити реалізацію компетентнісного підходу до формування ОНП; - регулярно переглядати зміст ОНП
«Соціологія» з залученням різних груп стейкґолдерів і оновлювати його, по мірі необхідності, з огляду на доцільність
пропозицій внесених стейкґолдерами; - налагодити систему документального оформлення процедур взаємодії зі
стейкґолдерами з фіксацією результатів такої взаємодії як належних підстав для коригування і оновлення ОП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
- забезпечити відповідність змісту та структури ОНП сформульованому у ній переліку компетентностей та програмних
результатів навчання; - оновити внутрішні регламенти, що визначають процедуру вільного вибору освітніх
компонентів аспірантами; - організувати процедуру регулярного перегляду і оновлення (за потреби) переліку
вибіркових навчальних дисциплін; - забезпечити відкритість і доступність на веб-сайті ЗВО інформації про вибіркові
дисципліни в анотованому вигляді на постійній основі, а не тільки напередодні реалізації процедури вибору.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- сприяти участі здобувачів в академічній мобільності в Україні та за її межами, в тому числі спираючись на
всеукраїнські та міжнародні академічні зв’язки ЗВО та НПП ОП із закордонними та вітчизняними ЗВО; - залучати
аспірантів до загальноуніверситетських заходів для передачі досвіду з академічної мобільності та неформальної освіти
для аспірантів (на рівні ЗВО або ОП із залученням представників інших ОП ІІІ рівня).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
- залучати для організації освітніх та наукових заходів за ОП товариства студентів та аспірантів. Така практика
дозволить об’єднати різні курси, сприятиме навчанню через викладання, популяризуватиме соціологічні знання за
темами унікальних дисертаційних досліджень здобувачів ОП.

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

Критерій 6. Людські ресурси
- більш активно й на регулярній основі залучати зовнішніх експертів та викладачів-практиків до забезпечення
окремих ОК або модулів; - стимулювати викладачів, залучених до реалізації ОНП, до активної публікації результатів
власних досліджень, насамперед у журналах, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
-

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
- запровадити систематичні регулярні опитування стейкґолдерів щодо якості ОНП, зокрема, у формі анонімного
анкетування щодо ОНП в цілому та окремих ОК.

Критерій 9. Прозорість та публічність
- оприлюднити на сайті ЗВО переліків вибіркових дисциплін та інформації щодо їх змісту (в анотованому виді). -
покращити змістовне наповнення сайту, насамперед веб-сторінок кафедри соціології та відділу аспірантури і
докторантури, необхідною для аспірантів, абітурієнтів та інших стейкґолдерів, актуальною інформацією, в першу
чергу щодо ОП, актуальних науково-дослідних, соціальних та інших проєктів, конференцій тощо.

Критерій 10. Навчання через дослідження
- більш ретельно узгоджувати наукові теми аспірантів з науковими інтересами наукових керівників. Щорічно
складати перелік потенційних дисертабельних тем досліджень, які співпадають з науковими інтересами потенційних
та наявних наукових керівників, а також з науковими напрямами, на яких спеціалізується кафедра; - активніше
практикувати наукові публікації аспірантів та їх наукових керівників, підготовлені у співавторстві. Спільна
публікаційна активність наукового керівника та здобувача є показником співпраці та узгодженості наукових інтересів.
Спільна публікація — це результат спільного наукового пошуку, налагодження діалогу, передачі досвіду автора до
автора, покращення наукового стилю та показник саморозвитку; - розглянути можливості для впровадження
подвійного наукового керівництва, в тому числі міжнародного, у випадках, коли аспірант за різних, часом незалежних
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від нього причин (виїзд наукового керівника за кордон, перехід до іншого ЗВО) залишається зі своєю темою, але без
наукового керівника.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ШАУЛЬСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
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