
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36758 Соціологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 054 Соціологія

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Колісник Лариса Олексіївна, Склярова Ірина Анатоліївна, Нечітайло
Ірина Сергіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 08.07.2020 р. – 10.07.2020 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-
sociology.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/licensing/

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальне враження про ОНП «Соціологія» – позитивне. Викладання на цій ОП забезпечують відомі в Україні і за її
межами соціологи-науковці і дослідники. Кафедра соціології ЛНУ імені Івана Франка готує і випускає соціологів за
першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, тож підготовка здобувачів за третім рівнем
є логічним завершенням цього циклу. Потужний викладацький склад і багаторічні соціологічні традиції, що
склалися у ЗВО та на кафедрі сприяють якісній підготовці аспірантів, які зацікавлені у навчанні, у захисті
дисертацій, поважають соціологічну науку і спеціальність, мають наукові праці і досягнення. Керівництво ЛНУ імені
Івана Франка і роботодавці зацікавлені у подальшому розвитку ОНП «Соціологія». Для цього у ЗВО створені всі
необхідні умови. Гарантка ОНП є справжнім суб’єктом її реалізації. Очевидним є те, що вона є авторитетом для
аспірантів, випускників і роботодавців, піклується про здобувачів комфорт і якість отримуваної ними освіти,
постійно цікавиться їх думкою щодо ОП, докладає багато власних зусиль до забезпечення якості реалізації цієї ОП,
налагодження зв’язків зі стейкґолдерами і плідної співпраці з ними. В цілому ОНП «Соціологія» відповідає всім
критеріям якості.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1) Потужний викладацький склад. Причетність окремих його членів до розробки стандартів вищої освіти. Значний
кадровий потенціал для створення разових рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії. 2) Потужна матеріально-технічна база. Наявність на кафедрі соціології власної соціологічної бібліотеки,
яка постійно оновлюється (завдяки власним зусиллям членів кафедри), на 60% складається з іноземних джерел
(англійською та польською мовами), користується попитом у здобувачів. Забезпечені всі умови для навчання
здобувачів з інвалідністю. 3) Наявність тісних міжнародних контактів, що відкриває широкі перспективи
партнерства і обміну досвідом для НПП і здобувачів. 4) Виразна індивідуалізація навчального процесу. Підтримка
ЗВО та НПП власного наукового вектора здобувача. Позитивною практикою є викладання навчальних курсів таким
чином, що у процесі та за результатами їх вивчення кожен здобувач отримує можливість розв’язувати ті чи інші
завдання, пов’язані з підготовкою дисертації та/або наукових публікацій тощо. Така практика є прикладом
залучення досвіду провідних європейських ЗВО, а також високої майстерності викладачів. 5) Виразна суб’єкт-
суб’єктність стосунків між викладачами та здобувачами. Відсутність бар’єрів у спілкуванні сприяє відкритості
стосунків, здобувачі мають можливість відкрито висловлювати свою думку щодо ОП, на якій навчаються, і з будь-
якого іншого приводу. 6) Наявність постійних тісних продуктивних контактів із випускниками і роботодавцями. 7)
ЗВО має позитивний досвід зарахування результатів академічної мобільності та всі необхідні умови і документальну
базу для зарахування результатів неформальної освіти, визнання наукових ступенів, отриманих в іноземних ЗВО
тощо, що дає здобувачам і НПП можливість звернутись до такої практики за потреби. Інформація про це доступна
на сайті ЗВО у потрібному обсязі. НПП активно пропонують здобувачам ОП долучатись до неформальної освіти та
академічної мобільності, що підтверджено здобувачами, студентським самоврядуванням і представниками
Наукового співтовариства університету. 8) НПП та гарантка серйозно ставляться до вибору наукового керівника для
здобувача для максимально збалансованого співвідношення їх наукових інтересів. 9) Повне дотримання принципів
академічної доброчесності не тільки «на папері» (тобто формально/документально), але й на практиці. Важливим є
те, що здобувачі щиро сприймають умови академічної доброчесності, а дотримання її принципів стало частиною їх
повсякденності. Позитивною практикою є підписання декларації дотримання принципів академічної доброчесності
на початку навчання здобувачами та НПП на початку викладання в ЗВО. 10) Позитивною практикою є стабільний
та дієвий мотиваційний фонд для НПП, за високу публікаційну активність і якість наукових публікацій, вчасні і
передчасні захисти дисертацій, викладання іноземними мовами, використання новітніх інформаційних технологій.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендації: 1) посилити унікальність ОНП «Соціологія», відобразити цю унікальність в її меті; 2) при розробці
проєкту оновленої ОНП «Соціологія» керуватися сучасними документами, що регулюють структуру і ключові
аспекти змісту РП – відповідними Методичними рекомендаціями МОНУ і Методичними рекомендаціями ЛНУ ім.
Івана Франка, які вступили в дію у 2020 р.; 3) налагодити систему щорічного моніторингу і перегляду ОНП із
долученням всіх груп стейкґолдерів з метою виявлення перспектив її оновлення. Регулярно оновлювати ОНП, по
мірі необхідності, з урахуванням думки всіх зацікавлених сторін. 4) нормативна частина ОНП «Соціологія» потребує
коригування, оскільки спеціалізація забезпечується переважно через вибіркову частину. Натомість вибіркова
частина має бути скоріше загальною, а не соціологічною. У зв’язку з цим радимо розглянути можливість збільшення
обсягу ОП до 60 кредитів; 5) налагодити процедуру щорічного перегляду і оновлення (за необхідністю) вибіркових
навчальних дисциплін. До складу методичної комісії з перегляду переліку загальноуніверситетських вибіркових
дисциплін ввести здобувачів третього рівня освіти. Забезпечити на сайті ЗВО відкритість і доступність переліків
вибіркових дисциплін в анотованому виді на постійній основі; 6) забезпечити публічність і відкритість результатів
опитувань здобувачів, НПП та інших стейкґолдерів; 7) посилити інформативність сайтів кафедри соціології та
відділу аспірантури і докторантури; 8) більш активно, на регулярній основі, залучати зовнішніх експертів та
викладачів-практиків до забезпечення окремих ОК або модулів, гостьових професорів, в тому числі й закордонних;
9) залучити до проведення «гостьових» лекцій для студентів та аспірантів здобувачів ОНП «Соціологія», багато з
яких є носіями унікального дослідницького досвіду та експертного знання. Така практика дозволить об’єднати різні
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курси, сприятиме навчанню через викладання, популяризуватиме соціологічні знання за темами унікальних
дисертаційних досліджень здобувачів ОП; 10) стимулювати наукових керівників та здобувачів до спільних наукових
публікацій та участі в спільних проєктах (грантових, дослідних тощо); 11) стимулювати здобувачів до участі в
академічній мобільності в Україні та за її межами, в тому числі спираючись на всеукраїнські та міжнародні
академічні зв’язки ЗВО та НПП ОП; 12) активніше залучати аспірантів до викладання на ОП першого і другого
рівнів вищої освіти, на підстав їх дослідницького і проєктного досвіду (в тому числі поза соціологією), як експертів
та дослідників-практиків; 13) залучати аспірантів до загальноуніверситетських заходів для передачі досвіду з
академічної мобільності та неформальної освіти (на рівні ЗВО або ОП, із залученням здобувачів інших ОП третього
рівня).

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

На сайті ЗВО розміщено документ про стратегію ЛНУ імені Івана Франка 2020 (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf ). В документі серед іншого зазначено, що діяльність університету
спрямовано на поглиблену науково-дослідну роботу та інновації. Стратегічними цілями є такі: забезпечення високої
якості навчального процесу; поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір; створення
сучасної соціальної, інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури. У документі ОНП
«Соціологія» зазначено мету, яка в цілому співвідноситься з переліченими вище напрямками та цілями, і полягає у
підготовці кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового
консультування тощо. На фокус-групі з керівним складом ЗВО учасники підкреслили, що розвиток якісної
соціологічної освіти в університеті бачиться пріоритетним, оскільки: по-перше, місту і регіону потрібні соціологи,
здатні здійснювати поглиблений аналіз соціальних процесів, що видуваються; по-друге, створення інформаційно-
комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури потребує залучення фахівців, у якості яких виступають як НПП
кафедри соціології, так і аспіранти, що навчаються на ОП «Соціологія»; по-третє, аспірантура зі спеціальності
«Соціологія» готує високо кваліфіковані кадри для інших ЗВО міста (випускники аспірантури зі спеціальності
«Соціологія», як підкреслили представники керівного складу ЛНУ ім. Івана Франка, користуються великим
попитом).

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

У ЗВО діє «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. У пункті 3.2 «Розробка та затвердження
програм» зазначається, що обов’язковими індикаторами якості ОП є рівень залучення роботодавців і студентів до її
укладення. Окрім того, у п. 3.9 «Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм» йдеться про регулярне
проведення оцінювання студентами та роботодавцями якості діючих ОП (через опитування). Також у ЗВО діє
«Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf. У Положенні детально описано щорічну
процедуру моніторингу якості ОП. Серед об’єктів і напрямків цієї процедури зазначені: моніторинг якості
навчальних планів та навчальних занять, оцінка викладачами якості реалізації освітніх процесів, дослідження
мотиваційних чинників абітурієнтів, моніторинг стану організації самостійної роботи студентів, моніторинг стану
організації практик, моніторинг здатності випускників до практичної діяльності, моніторинг ринку праці та ін. У
якості додаткового доказу ЕГ було надано звіт за результатами одного з останніх опитувань аспірантів. Зі звіту
видно, що здобувачі третього рівня освіти відповідали на запитання з приводу різних аспектів змісту ОП, критеріїв
оцінювання, МТЗ, професіоналізму викладачів, якості практичної підготовки та ін. Результати опитування свідчать
про те, що в цілому здобувачі задоволені ОП. У відомостях СО надано детальну інформацію про взаємодію гарантки
ОП і випускової кафедри з різними групами стейкґолдерів. Зазначено, що кафедра проводить розширені засідання з
їх залученням. На сайті кафедри викладені протоколи таких засідань, які містять детальну інформацію про їх склад,
хід та результати https://clio.lnu.edu.ua/about/departments/protokoly-zustrichey-iz-steykkholderamy. Інформацію,
наведену у відомостях СО, а також у вищезгаданих протоколах було уточнено на відповідних фокус-групах зі
здобувачами, випускниками і роботодавцями. Здобувачі підтвердили свою участь у опитуваннях. Втім, вони
зазначили, що більш дієвою є інша форма взаємодії – особисте спілкування з гаранткою ОП та науковими
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керівниками. Вони підкреслили, що, гарантка при кожній можливості цікавиться їх думкою щодо якості ОП,
практичної підготовки тощо. Також вони зазначили, що можуть відкрито і відверто озвучити як гарантці, так і
науковому керівникові, свою думку щодо недоліків ОП. Виявили впевненість, що їх думка обов’язково буде
врахована при розробці проєкту оновленої ОП, робота над яким наразі ведеться. Випускники і роботодавці також
підтвердили своє залучення до перегляду змісту ОП, навели приклади такого залучення, а також озвучили свої
пропозиції щодо оновлення ОП, які змістовно співвідносяться з інформацією, наданою у відомостях СО, як і
випускниця магістерської програми з соціології, яка брала участь у відкритій зустрічі.

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.

У ЗВО діє «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Відповідно до цього документу
перегляд змісту ОП та навчальних планів, а також технологій навчання та оцінювання, має здійснюватися щорічно,
з урахуванням змін ринку праці, вимог роботодавців, випускників та здобувачів. На фокус-групі з представниками
керівного складу ЗВО представники проректорського корпусу підтвердили, що виникнення і розвиток цієї ОП
відповідає тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. Було зазначено, що група забезпечення ОП
представлена кадрами найвищої категорії – докторами і кандидатами соціологічних наук, які є знаними
науковцями, відомими як в Україні, так і за її межами. Вони активно включені у науково-дослідну роботу, своєчасно
підвищують рівень кваліфікації за спеціальністю, мають досвід закордонних стажувань. Отже, як гарантка, так і
група забезпечення ОП, добре знаються на сучасних тенденціях розвитку спеціальності і намагаються спрямовувати
процес реалізації ОП з урахуванням цих тенденцій. Представники групи забезпечення включені до складу групи з
розробки стандартів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія», що забезпечує доступ до важливої інформації
стосовно узгодження цілей і ПРН ОП з тенденціями розвитку спеціальності і галузі в цілому. Проректор з наукової
роботи наголосив, що випускники аспірантури зі спеціальності «Соціологія» є вельми затребуваними на сучасному
ринку праці, оскільки, по-перше, діючі у місті соціологічні служби та/або подібні організації потребують соціолога-
аналітика, а, по-друге, інші ЗВО регіону потребують високо кваліфікованого науковця і викладача, здатного
повноцінно забезпечувати сайєнтифікацію навчального процесу. Роботодавці підтвердили, що регіональний ринок
праці має потребу у спеціалістах з поглибленими аналітичними навичками, здатними здійснювати на високому
рівні кількісні і якісні соціологічні дослідження, такими, що володіють розвиненими новаторськими здібностями. У
відомостях СО вказано, що при розробці ОНП було враховано досвід створення аналогічних програм у КНУ ім.
Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а також програм, що реалізуються факультетом соціології університету
Канзасу. Окрім того зазначено, що спорадична допомога у розробці ОНП надходила також за сприянням програми
академічних обмінів імені сенатора Фулбрайта (проф. Черниш Н.Й. є фулбрайтівським професором) та від
Канадського Інституту Українських Студій (КІУС) і факультету соціології університету Альберти (Канада). На
резервній зустрічі, на яку були запрошені гарантка ОП та члени проєктної групи, було уточнено інформацію
стосовно того, що з досвіду зазначених університетів було запозичено: механізми реалізації принципу наступності у
підготовці соціологів та програми гостьових професорів; принципи та технології віртуалізації освітнього процесу;
зміст окремих освітніх компонентів.

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.

Освітній стандарт наразі відсутній. Отже, при розробці ОП гарантка і проєктна група користувалися документом
«Національна рамка кваліфікацій» (2011 р.) та Додатком до нього. У відомостях СО є посилання на Постанову
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF ;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5, де зазначено, що результатами навчання є
компетентності як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу
навчальну діяльність. На резервній зустрічі, на яку були запрошені гарантка ОП і члени проєктної групи,
учасниками було підтверджено, що ОНП «Соціологія» базується саме на такому розумінні результатів навчання.
Також гарантка наголосила, що у НРК наведені рівні, складовими яких є знання, уміння/навички, комунікація,
автономність та відповідальність. Вона підкреслила, що з них безпосередній стосунок до ОНП «Соціологія» мають
рівні від 4 до 10 (перелік яких наведено у відомостях СО). Слід зазначити, що власне документ ОНП, який подано до
акредитації, не містить ПРН. Цей документ розроблявся у 2015 році, і він відповідає тогочасним вимогам, що
висувалися до структури і змісту ОП. Відповідно до цих вимог, ОП повинна мати пояснювальну записку. ОНП
«Соціологія» має таку пояснювальну записку (яка була надана ЕГ у якості додаткового доказу, а також представлена
на сайті історичного факультету ЛНУ за посиланням https://clio.lnu.edu.ua/osvitn-o-naukovi-prohramy-pidhotovky-
doktora-filosofii. У пояснювальній записці наведено таблицю співвідношення програмних компетентностей і
результатів навчання за циклами підготовки і освітніми компонентами. Аналіз цієї таблиці показує, що в цілому
ПРН відповідають вимогам НРК, зокрема рівням 4–10.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма відповідає стратегічним цілям та пріоритетним напрямкам розвитку ЗВО. ОНП має цікаву за
змістом і таку, що відповідає новітнім тенденціям науки і, зокрема, соціології, вибіркову складову. Цілі і результати
ОП «Соціологія» в цілому співвідносяться з потребами місцевого ринку праці , а також потребами регіону. На ОП є
реально діючі механізми залучення всіх груп стейкґолдерів до процедур її коригування і оновлення. ОНП має
активних зовнішніх стейкґолдерів, відкритих для спілкування і різнопланових партнерських стосунків. На
позитивну оцінку заслуговують опитування здобувачів ОНП «Соціологія» щодо якості її змісту, забезпечення
окремих ОК, МТБ, об’єктивності підсумкової атестації та ін. Ці опитування дозволяють скласти об’єктивну картину
про якість ОП.

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

Унікальність ОНП «Соціологія» потребує уточнення і відображення у її меті. На фокус-групах неодноразово
підкреслювалось, що унікальність цієї ОП полягає у науковій унікальності і потужності викладацького складу. Втім,
це не зовсім розуміння і трактування унікальності, яка має міститися, перш за все, у змісті ОП. Не дивлячись на те,
що під час експертизи було з’ясовано, що процес реалізації ОП є достатньо динамічним, на чому, зокрема,
наголосили здобувачі та випускники, слід зазначити, що власне документ ОНП «Соціологія» не оновлювався з
моменту його розробки. Гарантка пояснює таку ситуацію очікуванням стандарту, який складе інституційну основу
для оновлення. Втім, відсутність стандарту не означає, що ОП не має оновлюватися. Отже, є рекомендація щорічно
переглядати зміст НОП «Соціологія» з залученням різних груп стейкґолдерів і оновлювати його, по мірі
необхідності, з огляду на доцільність пропозицій внесених стейкґолдерами. Не дивлячись 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.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони ОП, експертна група дійшла висновку, що загалом ОП відповідає
підкритерію 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Наявний обсяг ОНП «Соціологія» та її компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи) складає 40 кредитів, що в цілому відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти і повною мірою підтверджується структурою та змістом
навчального плану. Стандарт вищої освіти для третього рівня за спеціальністю 054 «Соціологія» наразі відсутній,
перебуває у стані розробки.

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.
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Структура ОНП «Соціологія», яка формувалася протягом 2015 р. і вступила у дію у 2016 р. відповідає тогочасним
вимогам МОНУ. Окрім того, на фокус групах з керівним складом ЗВО, а також адміністративним і допоміжним
персоналом було з’ясовано, що структура і зміст ОНП «Соціологія» в цілому відповідають внутрішнім вимогам ЛНУ
ім. Івана Франка, принаймні тим, які діяли в Університеті під час розробки і впровадження цієї ОП. Зокрема, на
цьому зауважили, як гарантка ОП, так і керівниця Центру забезпечення якості освіти. Також було наголошено, що у
2020 р. вступив у дію новий документ, який регулює процедури впровадження, перегляду і оновлення ОП –
«Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу та закриття освітніх програм у
Львівському національному університеті імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf. Цей документ виконано з дотриманням всіх вимог,
передбачених рекомендаціями МОНУ і відображених у відповідному Зразку освітньої програми https://pstu.edu/wp-
content/uploads/2019/01/%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-
%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf . Отже гаранткою і
представниками керівного складу ЗВО було підкреслено, що проєкт оновленої ОНП «Соціологія», над яким наразі
ведеться активна робота, а завершення планується на жовтень 2020 р., буде відповідним до зазначених внутрішніх і
зовнішніх Методичних рекомендацій. Освітні компоненти, які складають структуру освітньої програми є цікавими і
нетривіальними за змістом та складають логічну взаємопов’язану систему. Аналіз пояснювальної записки до ОНП
«Соціологія», наданої ЕГ у якості додаткового доказу і представленої на сайті історичного факультету
https://clio.lnu.edu.ua/osvitn-o-naukovi-prohramy-pidhotovky-doktora-filosofii, а також детальне знайомство зі змістом
силабусів і робочих програм з навчальних дисциплін, свідчить про те, що в цілому ОК дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання. Втім, слід зазначити, що результати навчання у робочих програмах
зафіксовані як «знати» і «вміти», що є застарілою конструкцією і не дозволяє повною мірою побачити відповідність
ОК і ПРН. На фокус-групі з НПП, і на резервній зустрічі з гаранткою ОП і представниками проєктної групи
порушувалося відповідне питання про некоректність представлення ПРН у робочих програмах. Така ситуація, знову
ж таки, була пояснена тим, що ОП не оновлювалася від початку її заснування, в очікуванні відповідного стандарту.
Отже і РН у робочих програмах були представлені за старою схемою. Втім ЕГ отримала запевнення, що разом з
коригуванням ОНП «Соціологія», з урахуванням нових вимог до структури і змісту ОП, відповідним чином будуть
оновлені і всі робочіі програми та силабуси.

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

Зміст освітньої програми в цілому відповідає предметній області спеціальності 054 «Соціологія». За результатами
зустрічей зі здобувачами і випускниками вдалося підтвердити, що ОНП «Соціологія» забезпечує підготовку
фахівців, здатних вирішувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності у сфері соціології, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та/або професійної практики; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також організація і
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення. Фактами на користь цього є: по-перше, активна науково-дослідна робота здобувачів
(https://clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies/aspiranty-kafedry-sotsiolohii), яка має
конкретні результати у вигляді наукових статей, опублікованих у фахових соціологічних виданнях, власних
соціальних проєктах тощо; по-друге, працевлаштованість переважної більшості випускників аспірантури за
спеціальністю (вони працюють у науково-дослідних, наукових і освітніх інституціях саме на посадах соціологів-
аналітиків, керівників соціологічних проєктів, викладачів соціологічних дисциплін); по-третє, переважна більшість
аспірантів завершує своє навчання саме захистом кандидатської дисертації з соціології. Не дивлячись на те, що
нормативна частина ОНП «Соціологія» представлена не суто соціологічними ОК, а вибіркова, навпаки,
соціологічними, конкретні результати навчання, які спостерігаються на практиці (описані вище), свідчать про те, що
зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 054 «Соціологія». Окрім того, на фокус-групах з НПП і
здобувачами було з’ясовано, що ОК, які складають нормативну частину, не зважаючи на наочну
міждисциплінарність (виходячи з їх назв) мають специфічний соціологічний контент. ОП не є міждисциплінарною.

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

Документами, що регулюють формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів третього рівня вищої
освіти, є такі: «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, «Тимчасове положення про порядок забезпечення вільного вибору
студентами навчальних дисциплін у ЛНУ ім. Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). Окрім того, Університетом забезпечені можливості
академічної мобільності здобувачів і перезарахування результатів академічної мобільності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), що також є важливим аспектом індивідуалізації навчання. У
якості додаткових доказів ЕГ були надані Індивідуальні плани здобувачів. Аналіз цих документів демонстру
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наявність відмінностей, які свідчать на користь індивідуалізації освітніх траєкторій здобувачів, про реалізацію права
вибору навчальних дисциплін. На фокус-групах з представниками керівного складу, здобувачами і випускниками
було з’ясовано і деталізовано процедуру вибірковості. Керівник центру забезпечення якості освіти досить впевнено и
зрозуміло описала цю процедуру. Вона зазначила, що ЗВО має загальноуніверситетський перелік вибіркових
дисциплін, а також окремі переліки формуються кафедрами і передаються до деканатів. Вони розглядаються і
обговорюються на радах факультетів, а потім виносяться на розгляд Вченої ради університету, де оговорюються і
затверджуються. Каталоги вибіркових дисциплін розміщуються в електронних кабінетах здобувачів, в системі
«Деканат», а також на сайті Університету. Втім, на сайті ці переліки присутні не постійно, а розміщуються за
короткий час до початку процесу обрання. Здобувачі дізнаються про це через деканати і кафедри, а також через сайт
ЗВО (у розділі «Новини»). Вони роблять свій вибір у власних електронних кабінетах, а потім фіксують його в
деканатах у паперовому документі. На фокус-групі здобувачі підтвердили основні моменти описаної вище
процедури. Вони підкреслили, що вибір навчальних дисциплін є звичною процедурою Університету. Вони знають
про своє право вибору і свідомо ним користуються. На можливості обирати дисципліни наголосили і випускники. І
перші, і другі зазначили, що ніколи не виникало проблем з реалізацію цього права. Важливим аспектом
індивідуалізації є самостійне проведення аспірантами власних наукових досліджень. Окрім того, на фокус-групі з
НПП було з’ясовано, що зміст і викладання багатьох навчальних дисциплін вибудовується таким чином, що кожен
аспірант має можливість за результатами вивчення курсу зробити внесок у свою дисертацію (виписати/доповнити
окремий підрозділ тощо ). Здобувачі на відповідній фокус-групі також наголосили на такій можливості.

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

У ЗВО діють «Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та «Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ ім.
Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08.pdf . Знайомство зі змістом цих документів
свідчить, що вони конкретизують відповідні компоненти робочих програм і силабусів навчальних дисциплін
соціологічного профілю, а також робочої програми педагогічної практики. На кафедрі соціології є розроблена
робоча програма педагогічної практики аспірантів https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prohrama-
Pachkovs-kyy-YU.F.-Pedahohichna-praktyka-2019.pdf. Цей документ містить всі необхідні складові: мету та завдання,
деталізований опис змісту практичної підготовки, інформацію про самостійну роботу та ін. У якості додаткового
доказу ЕГ було надано примірники звітів здобувачів про проходження педагогічної практики, а також залікових
листів. Аналіз змісту цих документів свідчить про відповідність змісту практики заявленим у програмі цілям. Окремі
блоки питань стосовно змісту і результатів практики задавалися учасникам фокус-груп зі здобувачами,
випускниками і роботодавцями (серед яких були присутні й ті, що представляли і бази практик). Здобувачі третього
і четвертого років навчання підтвердили, що із зацікавленістю проходили педагогічну практику. Здобувачі
молодших курсів продемонстрували знання щодо змісту цієї практики. В цілому здобувачі зазначили, що змістом
практичної підготовки задоволені. Вони підкреслили, що особливо цікавим для них є знайомство з «невидимим»
боком викладацької діяльності, пов’язаним зі звітністю та веденням іншої документації. Втім, здобувачі висловили і
побажання щодо доповнення педагогічного змісту практики поглибленою науково-дослідною складовою. Адже
багато хто з них не планує викладацької кар’єри, натоміть вони бачать себе науковцями-дослідниками, саме тому і
формулюють таку пропозицію. Здобувачі підкреслили, що озвучували це побажання як гарантці, так і на
розширеному засіданні кафедри соціології. Вони впевнені, що їх почули, і це побажання буде враховане у проєкті
оновленої ОП. Випускники, які були присутні на фокус-групі, у переважній більшості працюють як науковці-
дослідники, а не як викладачі. Втім вони підкреслили, що педагогічна практика була для них цікавою і корисною,
оскільки вона формує на тільки і суто викладацькі навички, але і соціально-комунікативні, вміння будувати і
планувати публічні виступи, доносити свою точку зору, коректно і наполегливо відстоювати її за необхідності, тощо.
Вище викладене свідчить про те, що ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка, дійсно, дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Представники баз практики підкреслили, зо здобувачі, які проходять у них практику, є достатньо підготовленими до
неї, що, як правило виливається у позитивний результат.

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

Відомості СО містять досить детальну інформацію щодо soft skills з наданням конкретного і досить широкого
переліку тих з них, які, на думку гарантки ОП, формуються у здобувачів третього рівня освіти, що навчаються на
ОНП «Соціологія». Не вважаємо за необхідне тут дублювати інформацію, надану у СО. Натомість наведемо факти,
які були отримані за результатами фокус-групових інтерв’ю зі здобувачами і випускниками. Більшість учасників
зазначених фокус-груп добре знається на тому, що таке soft skills. Втім, були поодинокі випадки, коли певні досить
вузькі фахові компетентності представлялися як soft skills. Здобувачами і випускниками були озвучені майже
однакові переліки тих «м’яких навичок», які, на їх думку, формуються/сформувалися у процесі навчання в
аспірантурі. До таких переліків були віднесені такі: комунікативні навички, вміння працювати у команді, навички
проєктної роботи, вміння відстоювати свою позицію, вміння якісно висловлювати свої думки усно і письмово
(зокрема, у науковому стилі). Стиль поведінки і характер взаємодії здобувачів і випускників на фокус-групах
свідчить на користь їх делікатності, психологічної грамотності і високої культури спілкування (про що згадано у
відомостях СО). Здобувачі і випускники підтвердили своє залучення під час навчання в аспірантурі до
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волонтерських програм і соціальних проєктів, що також сприяє розвитку як зазначених вище, так і інших «м’яких
навичок».

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

Освітній стандарт відсутній. При розробці ОНП у 2015 р. орієнтиром виступила «Національна рамка кваліфікацій»
(2011 р.) та Додаток до неї. На резервній зустрічі, на яку були запрошені гарантка ОП і члени проєктної групи,
учасниками було підкреслено, що ОНП, яка акредитується, базується на розумінні результатів навчання відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF ; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5, де у якості таких визначаються
компетентності як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу
навчальну діяльність. Також гарантка наголосила, що у НРК наведені рівні, складовими яких є знання,
уміння/навички, комунікація, автономність та відповідальність. Вона підкреслила, що з них безпосередній стосунок
до ОНП «Соціологія» мають рівні від 4 до 10 (перелік яких наведено у відомостях СО). Слід зазначити, що документ
ОНП, який подано до акредитації, не містить ПРН. Цей документ розроблявся у 2015 році, і він відповідає
тогочасним вимогам, що висувалися до структури і змісту ОП. Відповідно до цих вимог, ОП повинна мати
пояснювальну записку. ОНП «Соціологія» має таку пояснювальну записку (яка була надана ЕГ у якості додаткового
доказу, а також представлена на сайті історичного факультету за посиланням https://clio.lnu.edu.ua/osvitn-o-
naukovi-prohramy-pidhotovky-doktora-filosofii. У пояснювальній записці наведено таблицю співвідношення
програмних компетентностей і результатів навчання за циклами підготовки і освітніми компонентами. Аналіз цієї
таблиці показує, що в цілому ПРН відповідають вимогам НРК, зокрема рівням 4–10.

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

Аналіз навчального плану, робочих програм і силабусів свідчить про те, що обсяг навантаження для окремої ОК
складається з аудиторних годин (лекцій, семінарських (практичних) занять, консультацій), самостійної роботи,
підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для навчальних
дисциплін. Учасники фокус-груп зі здобувачами, студентським самоврядуванням і науковим співтовариством
аспірантів, докторантів і молодих вчених, підтвердили, що в цілому їх навантаження є оптимальним. На конкретне
запитання до здобувачів про те, чи задовольняє їх обсяг тих чи інших освітніх компонентів, вони відповіли, що в
цілому задовольняє, але їм хотілося б зменшити обсяг теоретичного матеріалу і збільшити обсяг практикумів,
тренінгів тощо. Вони наголосили, що гарантка і викладачі завжди цікавляться їх думкою щодо змісту ОП і обсягу
окремих ОК, тому вони завжди мають можливість висловити свої пропозиції, що зазвичай і роблять. Також вони
зазначили, що їх долучають до кафедральних обговорень ОП, особливо останнім часом, з огляду на найближчі
перспективи її оновлення. Висловили впевненість, що їх пропозиції буде взято до уваги. Як здобувачі, так і
представники студентського самоврядування і наукового співтовариства, підтвердили, що регулярно проводяться
внутрішньоуніверситетські опитування, які, між іншим, передбачають виявлення думки здобувачів про
навантаження і обсяг окремих освітніх компонентів. Також наголосили, що беруть участь у таких опитуваннях
(результати останнього такого опитування надано ЕГ у якості додаткового доказу). На запитання про те, яким
чином здобувачі знайомляться з результатами таких опитувань, вони відповіли, що, переважно, отримують
інформацію від гаранта ОП. Навели конкретний приклад, коли для висвітлення результатів одного з таких
опитувань гарантка зібрала аспірантів, де вони не тільки знайомилися з результатами, але й обговорювали їх,
намагалися разом зробити загальні висновки.

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.

Дуальна форма освіти на ОП не впроваджена, втім, як було з’ясовано на фокус-групі з керівним складом, ЗВО бачить
впровадження такої форми доцільною і вже робить певні кроки у цьому напрямку.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії.
Позитивною практикою є індивідуалізація навчання за окремими освітніми компонентами – коли кожен здобувач,
за результатами вивчення певної навчальної дисципліни, має можливість доповнити/удосконалити/посилити зміст
дисертації, або наукової статті тощо. Така практика застосовується відомими європейськими університетами
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(наприклад, університет Ольборг (Данія) такий підхід до викладання вважає власною розробкою і візією ЗВО,
використовуючи його на ОП всіх трьох рівнів). Таке забезпечення ОК потребує значно більших зусиль викладача,
втім є ефективною і такою, що дає вагомі практичні результати. Сильна сторона ОП полягає в реальних, наочних
результатах її реалізації: 1) аспіранти мають певні наукові здобутки у вигляді начної кількості наукових праць,
опублікованих у фахових соціологічних виданнях, участі у міжнародних форумах, соціологічних конференціях,
соціальних і дослідницьких проєктах; 2) випускники працевлаштовані за спеціальністю і виконують види робіт, що
співвідносяться з компетенціями, які відповідають третьому рівню освіти; 3) переважна більшість здобувачів
закінчує навчання в аспірантурі захистом дисертації зі спеціальності; 4) у ЗВО функціонує Спеціалізована вчена для
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю: 22.00.04 –
спеціальні та галузеві соціології (https://clio.lnu.edu.ua/research/scientific-councils).

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

Не дивлячись на те, що обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства, під час
експертизи, за результатами аналізу документів, а також спілкування з гаранткою і здобувачами, було виявлено, що
нормативна частина ОНП «Соціологія» потребує коригування шляхом розширення. У даній ОП спеціалізація
забезпечується переважно через вибіркову частину, натомість вибіркова частина має бути скоріше загальною, а не
соціологічною. На думку ЕГ, зазначені вище слабкі сторони можуть бути нейтралізовані за рахунок збільшення
обсягу ОНП по 60 кредитів, що є припустимим. Під час експертизи було з’ясовано, що процес обрання здобувачами
дисциплін є реальним і таким, що відбувається системно і на регулярній основі. Втім, на сайті не представлено у
належному виді переліків вибіркових дисциплін. Потребує оновлення «Тимчасове положення про порядок
забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін» (датується 2015 р.). Потребують оновлення
переліки вибіркових навчальних дисциплін (під час фокус-груп було з’ясовано, що востаннє таке оновлення
відбувалося три роки потому). З огляду на вищенаведене рекомендуємо: 1) оновити внутрішній документ, що
регулює процедуру вибору; 2) організувати процедуру щорічного перегляду і оновлення (за необхідністю)
вибіркових навчальних дисциплін; 3) до складу методичної комісії з перегляду переліку загальноуніверситетських
вибіркових дисциплін ввести здобувачів третього рівня освіти; 4) забезпечити на сайті ЗВО відкритість і доступність
переліків вибіркових дисциплін в анотованому виді на регулярній основі (а не тільки перед початком процесу
обрання). Не дивлячись на очевидність того, що ОП дійсно реалізується і має виразні практичні результати і
досягнення, пов’язані як з соціологічною галуззю, так і розвитком соціологічної науки в цілому, власне документ
ОНП «Соціологія» 2016 р. потребує внесення суттєвих коректив, з урахуванням нових вимог до структури і змісту
подібних документів, а також пропозицій стейкхолдерів, які зафіксовані у протоколах кафедральних зустрічей з
ними і, на думку ЕГ, є доречними цікавими глибокими і такими, що посилять ОП. Перелік програмних
компетентностей потребує розподілу на загальні і фахові. Потребує оновлення перелік ПРН, а також таблиці
відповідності освітніх компонентів і результатів навчання та ін. (див. відповідні Методичні рекомендації). На думку
ЕГ, наявна ситуація зі структурою ОП, що акредитується, пов’язана не стільки з відсутністю певних зовнішніх
орієнтирів (освітнього стандарту), скільки з відсутністю внутрішньоуніверситетських регуляторів відповідних
процесів (Положення про впровадження перегляд, оновлення, моніторинг і закриття ОП датується 2020 р.).
Рекомендуємо оновлювати ОП щорічно, щоб забезпечити її гнучкість і динамічність.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони ОП, експертна група дійшла висновку, що загалом ОП відповідає
підкритерію 2. ОП має часткову неузгодженість за підкритерієм 2.2.

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

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

Правила прийому на дану ОП доступні на сайті ЗВО: https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/rules_2020-add-10.pdf ; https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ , як і більшість
документів, необхідних при вступі та навчанні на ОП: https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/ . Ці документи не
містять дискримінаційних положень та доступні для всіх бажаючих у достатньому об’ємі.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

У правилах прийому (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf) визначено, що
здобувач зараховується до аспірантури після складання іспиту, частиною якого є представлення реферату —
наукової пропозиції щодо власного дисертаційного дослідження, та співбесіда. Така форма вступу дозволяє
приймальній комісії встановити слабкі та сильні сторони вступника, визначити його наукові інтереси, узгодити їх із
науковими інтересами та можливостями викладачів кафедра для подальшої ефективної взаємодії. Під час інтерв’ю
НПП та здобувачі (окремо) зазначили, що випускова кафедра уважно ставиться до потреб здобувачів та їх наукових
інтересів, підбору наукового керівника та відповідності їх наукових інтересів. Саме це, на їх думку, є запорукою
успішного навчання на ОП та гарантує високий результат дисертаційного дослідження та подальшого захисту
дисертації.

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

Визнання результатів навчання, отриманих під час здійснення академічної мобільності здійснюється на основі:
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf) , Положення про порядок визнання
здобутих в іноземних ВНЗ документів про вищу освіту (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf) , Положення про порядок визнання здобутих в іноземних ЗВО
наукових ступенів (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf) . В даних документах
визначені процедури визнання результатів навчання в інших ЗВО. Представниками студентського самоврядування і
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету було підтверджено, що така
практика дійсно існує, доступна для всіх охочих, процедура є відпрацьованою. Здобувачі ОП допоки не
використовували можливості академічної мобільності з визнанням результатів навчання. Однак, здобувачі
підтвердили, що їх інформували про таку можливість, а НПП відзначили, що кафедра соціології регулярно
інформує аспірантів про різноманітні можливості для них в рамках академічної мобільності.

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

ЗВО має Порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Документ доступний на сайті Університету для всіх
зацікавлених. Аналіз відповідного документу свідчить про те, що загалом процедура є зрозумілою та прозорою.
Здобувачеві вищої освіти І-ІІІ рівнів може бути зараховано до 10% загальної кількості кредитів ОП. Прописана
процедура зарахування та апеляції, форми заяв тощо. На даний момент, здобувачі ОП не ініціювали зарахування
власної неформальної освіти в рамках навчання на ОП, проте засвідчили своє знання про таку можливість.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЗВО має позитивний досвід зарахування академічної мобільності та зрозуміло прописане Положення про
зарахування неформальної освіти, визнання наукових ступенів, отриманих в іноземних ЗВО тощо, що дає
здобувачам можливість звернутись до такої практики за потреби. Інформація про це доступна на сайті ЗВО у
потрібному обсязі. НПП ОП активно пропонують здобувачам даної ОП залучатись до неформальної освіти та
академічної мобільності, що підтверджено здобувачами та студентським самоврядуванням.

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

Наразі відсутня практика зарахування неформальної освіти, академічної мобільності тощо здобувачами ОП, що,
саме по собі, не є недоліком. Проте, здобувачі ОП “Соціологія” є дуже активними науковцями, залучаються до різних
проєктів, грантів, стажувань поза навчанням на ОП. Така активність є показником високої затребуваності їх
інтелектуального потенціалу, що може, в тому числі, бути показником їх високої підготовки під час навчання на ОП.
А тому результати такої активності можуть бути в тій чи іншій формі зарахованими здобувачам в межах
дисциплін/практик на ОП. Рекомендації: 1) стимулювати наукових керівників та здобувачів до спільних наукових
публікацій та участі в спільних проєктах (грантових, дослідницьких тощо); 2) сприяти участі здобувачів в
академічній мобільності в Україні та за її межами, в тому числі спираючись на всеукраїнські та міжнародні
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академічні зв’язки ЗВО та НПП ОП із закордонними та вітчизняними ЗВО; 3) залучати аспірантів до викладання на
ОП першого, другого і, можливо, третього рівнів (для слухачів перших років навчання), опираючись на їх
дослідницьку практику та проєктний досвід (в тому числі поза соціологією), як експертів та дослідників-практиків;
4) 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).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП відповідає вимогам критерію 3. Проте здобувачі недостатньо залучені до спільних проєктів та публікацій з
науковими керівниками та НПП ОП, брати участь в академічній мобільності в межах навчання на ОП тощо. На
третьому освітньому рівні ці види академічної активності (за рекомендаціями МОН України та Національного
агентства) є, якщо не обов’язковими, то бажаними. А їх відсутність може вказувати на більш глибокі (поза межами
даної експертизи) проблеми, пов’язані з недосконалою системою стимулювання і мотивації здобувачів, в тому числі,
як системну проблему ЗВО.

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.

Студентоцентрований підхід (або, як зазначила гарантка, — аспірантоцентрований) на даній ОП підтверджено. На
фокус-групі здобувачі неодноразово відзначали, що НПП та гарантка дають їм змогу самостійно обирати науковий
вектор. Навіть в рамках навчальних дисциплін (як вибіркових, так і обов’язкових) викладачами робляться певні
акценти, спрямовані на дисертаційну роботу кожного аспіранта. Академічна свобода висвітлена в наступних
положеннях: 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); Тимчасове положення «Про порядок організації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Приклади призначення наукових
керівників висвітлено у протоколах засідання кафедри соціології, в тому числі і тих, які були надані ЕГ у якості
додаткових доказів: 1) https://drive.google.com/file/d/1lm_MSXOLHYEbrGkz2tUVSlp4TOgoRTwj/view?usp=sharing 2)
https://drive.google.com/file/d/110IlbgvNHSusCWYSFcvnnCEJw50kaXmf/view?usp=sharing 3)
https://drive.google.com/file/d/1qcnficeNxAouPcpjDDaoZV-B0XrdNiAu/view?usp=sharing Призначення наукового
керівника відбувається дуже ретельно. У випадку, який мав місце на ОП, якщо науковий керівник припиняє
працювати у ЗВО, то процедура відбору наукового керівника аспіранта проводиться заново, з урахуванням всіх
вимог. Протокол кафедри: https://drive.google.com/file/d/1hExAnQODF4uJcJwzAwVZrP9xJkDxh2Oc/view?
usp=sharing Вибір дисциплін відбувається в індивідуальному порядку через ознайомлення здобувача зі списком та
представленням заяви щодо обрання певної навчальної дисципліни на наступний навчальний рік. Приклад
розподілу здобувачів за дисциплінами: https://drive.google.com/file/d/1PttbR1K0AiVrLreaeXTA5tRV363oPVqb/view?
usp=sharing Приклад заяви: https://drive.google.com/file/d/1cXHLUogbi4hT5G3S0l9UHna-EsakIr0E/view?usp=sharing

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).

Навчальні програми і силабуси за дисциплінами, що викладаються на ОП, представлені на сайті історичного
факультету: https://clio.lnu.edu.ua/spetsial-nist-054-sotsiolohiia-sylabusy. Здобувачами було підтверджено, що вони
мають доступ до робочих програм і силабусів, у яких прописані мета та завдання, критерії оцінювання, вимоги та ін.
Слід зазначити, що програмні результати навчання у РП прописані некоректно, як «знати» і «вміти», що не сприяє
повному розкриттю їх змісту. Втім, на сайті ЗВО викладено пояснювальну записку до ОНП «Соціологія», в якій
інформацію про програмні результати навчання, у співвідношенні з кожним окремим освітнім компонентом,
надано більш розгорнуто https://clio.lnu.edu.ua/osvitn-o-naukovi-prohramy-pidhotovky-doktora-filosofii. Також на
фокус-групах зі здобувачами і випускниками їх учасники неодноразово підкреслювали, що НПП є відкритими для
діалогу та завжди готові відповісти на питання, що виникають у здобувачів. Ними ж згадано, що викладачі та
гарантка регулярно консультуються зі здобувачами стосовно наповненості дисциплін, методик викладання,
зрозумілості завдань тощо. Конфліктів стосовно оцінювання та викладання на ОП не виникало.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Здобувачі ОП засвідчили, що НПП ОП та наукові керівники безпосередньо стимулюють їх до саморозвитку через
самонавчання, пропонують залучатись до грантових проєктів, академічних і неакадемічних проєктів і в цілому
докладають багато зусиль, долучаючи до реалізації наукової теми кафедри тощо. Наукові керівники та гарантка
залучають у якості консультантів викладачів інших ЗВО та практиків, для більш якісного проведення дисертаційних
досліджень аспірантів. Як було описано вище, ЗВО йде на зустріч здобувачам ОП у реалізації самонавчання в
рамках різних проєктів поза своїми стінами, аби здобувачі мали змогу отримати нові знання та практичні навички
поза академічною сферою.

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

Під час проведення фокус-груп НПП та гарантка засвідчили, що зміст ОП та процес її реалізації є динамічним: за
виробничою потребою змінювались викладачі дисциплін, оновлювався зміст та форми навчання, спираючись, в
першу чергу, на думку здобувачів (підтверджено здобувачами), оновлювався зміст дисциплін, джерела до них, а
також кейси до вивчення. Однак документально ці зімни не були детально висвітлені в протоколах, також вони не
відображені власне у самому документі ОНП «Соціологія». Втім, НПП, здобувачі та роботодавці підтвердили, що
гарантка та випускова кафедра регулярно звертаються до них для консультації стосовно наповнення ОП. На їх
думку, принципові пропозиції були і будуть враховані.

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

НПП, що підтверджено здобувачами, інформують здобувачів стосовно міжнародних академічних та дослідницьких
можливостей. Наукові керівники підтримують постійний контакт із здобувачами та намагаються “тримати руку на
пульсі” щодо міжнародних тенденцій в галузі. На кафедрі соціології власними зусиллями гарантки та НПП створено
бібліотеку, яка містить сучасні та актуальні іноземні видання (60% цієї бібліотеки складають видання англійською та
польською мовами), які доступні для всіх здобувачів. Гарантка зазначила, що ця бібліотека користується великими
попитом як серед аспірантів, так і серед здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти. НПП регулярно
підвищують свою кваліфікацію, в тому числі й у зарубіжних установах і закладах освіти, що надає їм змогу бути в
курсі новітніх світових тенденцій в соціології та дотичних сферах і галузях. Окрім того, НПП беруть участь в
міжнародних наукових дослідженнях, грантових та інших проєктах тощо. Здобувачі відзначали, що вони завжди
отримують підтримку від кафедри соціології стосовно участі в позауніверситетській науковій діяльності, навіть якщо
вона прямо не пов’язана із спеціальністю. Наприклад, здобувач Прокопишин Т. мав змогу протягом навчання
відвідувати заходи, пов’язані з медіа-технологіями (дотично до теми дисертації та професійного напряму здобувача)
в інших країнах (в США та ін.), у чому зустрів підтримку зі сторони ЗВО (
https://drive.google.com/file/d/1tsGEHRWbsJSGytt_HWnB4j7Bo77xhsim/view?usp=sharing). ЗВО та випускова
кафедра мають постійні стосунки із ЗВО Європи (Польщі, Великої Британії та ін.), що дозволяє їм підтримувати
партнерство в проєктах, залучати спеціалістів до «гостьових» лекцій, запрошувати на стажування тощо. ЗВО є
партнером програми Еразмус+. Обов’язки, права та можливості здобувачів описані в Положенні про академічну
мобільність: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf. Інші документи, що
стосуються міжнародної діяльності ЗВО представлені за посиланням: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Значний науковий та професійний потенціал НПП забезпечує високий рівень викладання та широкі можливості
залучення здобувачів до наукової спільноти через власні здобутки. ЗВО має широкі та усталені міжнародні зв’язки,
сприяє саморозвитку здобувачів поза межами академічної сфери. НПП та гарантка ґрунтовно ставляться до вибору
наукового керівника для здобувача для максимально збалансованого співвідношення їх наукових інтересів.

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

Наразі слабо представлене залучення до викладання на ОП зовнішніх експертів, практиків та гостьових професорів.
З огляду на зібрані під час експертизи факти і докази, ЗВО та випускова кафедра мають потужний потенціал для
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залучення таких до навчального процесу, що позитивно позначилося б на змісті і якості навчання, а також
посприяло підтримці високого статусу ОП. Серед здобувачів ОП присутні висококласні експерти, практики в галузі
соціології та суміжних сферах, що також можна використовувати як ресурс для навчання «молодших» здобувачів у
якості «гостьових» лекцій, наукових семінарів або систематичних/несистематичних лекторіїв для всіх охочих.
Рекомендуємо залучити для організації таких заходів студентські товариства, що практикується в інших ЗВО
України. Така практика дозволить об’єднати різні курси, сприятиме навчанню через викладання, популяризуватиме
соціологічні знання за темами унікальних дисертаційних досліджень здобувачів ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Загалом ОП відповідає критерію 4, проте наявні непринципові слабкі місця. Наприклад, спираючись на широкі
зав’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. 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:

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.

Організація освітнього процесу, в тому числі контрольних заходів, регулюється 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). Цей
документ є у відкритому доступі на сайті Університету. Отже, здобувачі не мають жодних перешкод для
ознайомлення зі своїми правами та обов’язками, що було підтверджено на фокус-групах з керівним складом,
здобувачами та представниками студентського самоврядування і Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених. Здобувачі мають можливість ознайомитися з вимогами до навчання, а також
підсумкового контролю за тією чи іншою дисципліною заздалегідь – на сайті факультету і кафедри. Розклад
екзаменаційної сесії оприлюднюється за місяць до першого іспиту та є загальнодоступним. Здобувачі підтвердили,
що вони мають змогу звернутись до викладача для роз’яснень тих чи інших питань, пов’язаних як з наповненням
дисципліни, так і з проведенням підсумкового контролю та його датою. Наприклад, https://clio.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/ROZKLAD-ZALIKIV-TA-ISPYTIV-aspiranty-istoryky-2019-2020-zyma-ochne.pdf

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

Наразі відсутній стандарт вищої освіти за третім рівнем спеціальності 054 «Соціологія». А тому форма атестації
здобувачів регулюється роз’ясненням МОН “Про окремі питання Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії”:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/07/EKSPERYMENT_PhD_ROZYASNENNYA-1.pdf Під час
експертизи випадків порушення норм та вимог, зазначених у вище згаданому документі, виявлено не було.

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 ЗВО є діюча комісія з етики (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf), яка є
відкритою для всіх здобувачів. Здобувачі, представники студентського самоврядування, а також Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на відповідних фокус-групах
підтвердили свою обізнаність щодо діяльності цієї комісії, а також щодо того, до кого вони можуть звернутись у
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випадках виникнення подібних питань. Наразі прецедентів апеляцій та/або врегулювання конфлікту інтересів на
даній ОП не виявлено, як і перескладання іспитів (така можливість регулюється “Положенням про організацію
освітнього процесу”). Важливим є те, що у вересні 2019 р. на історичному факультеті, частиною якого є випускова
кафедра, розроблено “Положення про процедуру розгляду заяв, скарг і пропозицій аспірантів історичного
факультету”, яке покликане регулювати вирішення конфліктів між НПП та здобувачами всіх рівнів у питаннях
оцінювання, контролю, професійної етики тощо.

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.

Документально дотримання академічної доброчесності регулюється такими документами: 1) Положення про
забезпечення академічної доброчесності: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf 2) Кодекс академічної доброчеснсоті: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx Під час фокус-групи здобувачі відзначили, що академічна
доброчесність є невід’ємною, природною частиною науки на будь-якому рівні навчання. Академічна доброчесність
популяризується у ЗВО та ОП на всіх рівнях комунікації зі здобувачами через ознайомлення з формальними
вимогами до регулярного спілкування з науковим керівником. Здобувачі особисто підписують декларацію про
дотримання академічної доброчесності для здобувачів: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx, як і співробітники ЗВО: Декларація щодо дотримання
академічної доброчесності для працівників: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx. Заклад освіти ініціює і підтримує проведення
спеціальних заходів, орієнтованих на підтримку високого рівня академічної доброчесності здобувачів, НПП та
інших учасників освітнього процесу (наприклад, семінар https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-
seminar-prodobrochesnist-instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/ та акція студентів
https://www.lnu.edu.ua/studenty-universytetu-zaklykayut-dotrymuvatysya-pryntsypiv-dobrochesnosti/). З 2018 року ЗВО
має договір із сервісом Unicheck (https://www.lnu.edu.ua/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-vykorystovuvaty-suchasny-
servis-poshuku-plahiatu/). Практика перевірки дисертацій на наявність плагіату вже проваджена та апробована:
приклад – https://drive.google.com/file/d/15WYPK85ATcKPqEaNUrO8CeHrqMH9gMnP/view?usp=sharing

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Для здобувачів ЗВО, як і для здобувачів, які навчаються на ОП, що акредитується, академічна доброчесність є
природнім складником науки і освіти. Це є показником високої культури якості у ЗВО та на ОП. Позитивною
практикою є Декларація про дотримання академічної доброчесності, що підписується як здобувачами, так і
співробітниками.

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

Наразі, через відсутність стандарту вищої освіти для третього рівня зі спеціальності 054 «Соціологія», відсутній
точний опис/положення про проведення експерименту щодо отримання здобувачами ступеня доктора філософії у
ЗВО. Рекомендуємо створити проєкт організації процедури захисту до завершення навчання першого набору
здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП загалом відповідає критерію 5. Втім, мають місце деякі непринципові слабкі моменти, які, в тому числі, пов’язані
з новітністю процедури отримання ступеню доктора філософії в Україні та відсутністю досвіду захистів за цією
процедурою дисертацій зі спеціальності 054 «Соціологія».
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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.

Під час роботи ЕГ було підтверджено, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації
ОНП «Соціологія», в повному обсязі забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Група забезпечення ОНП «Соціологія» представлена потужним складом
науковців-соціологів, серед яких три доктора соціологічних наук, професора кафедри соціології і два кандидата
соціологічних наук, доцента кафедри соціології. За результатами роботи ЕГ було встановлено, що викладачі
систематично проходять підвищення кваліфікації, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, мають
практику закордонних стажувань (на підтвердження чого ЕГ були надані додаткові докази), щорічно публікують
наукові статті у рейтингових соціологічних виданнях, є авторами монографій та підручників. У ЗВО діє
«Колективний договір», який містить окремий розділ про підвищення кваліфікації працівників
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf . Аналіз публікацій НПП, що наведені у
додатку до відомостей СО, а також тих, що представлені на сайті кафедри соціології
https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji, підтвердив відповідність змісту забезпечуваних викладачами ОК. Всі
НПП кафедри соціології є членами Соціологічної асоціації України. Також серед них представлені й ті, які входять
до групи з розробки освітніх стандартів зі спеціальності 054 «Соціологія». Переважна більшість НПП кафедри
соціології входить до складу Ради із захисту кандидатських дисертацій з соціології, що функціонує у ЛНУ ім. Івана
Франка. Також переважна більшість є науковими керівниками і має захищених аспірантів. Всі наведені факти
свідчать про високу кваліфікованість НПП, що забезпечують викладання на ОП.

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

Конкурсний відбір на посади регулюється наступними документами: зовнішнім – «Наказом МОН України від
05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/orders-mon/ та внутрішніми документами
Університету, такими, як «Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка» та ін.
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/. Процедура здійснюється на
засадах законності, гласності та відкритості. В результаті зустрічі з гарантом ОП, представником відділу кадрів та
НПП було встановлено, що інформація за цим підкритерієм, представлена у відомостях СО є достовірною і
відповідає дійсності. Процедура конкурсного відбору викладачів є прозорою, доступною та відповідає вимогах
чинного законодавства.

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

Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації ОП. У ЗВО діє «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. У пункті 3.2 «Розробка та затвердження програм» зазначається, що
обов’язковими індикаторами якості ОП є рівень залучення роботодавців до її укладення. Окрім того, у п. 3.9
«Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм» йдеться про регулярне проведення оцінювання
роботодавцями якості діючих ОП (через опитування). Під час зустрічей з гаранткою ОП, роботодавцями і відкритої
зустрічі, було встановлено, що гарантка і випускова кафедра мають тісні і плідні стосунки з роботодавцями.
Спостерігається стійка спадкоємність: випускники кафедри соціології працевлаштовуються до певних науково-
дослідних та подібних установ, досягають там високого професійного рівня, займають керівні посади і потім стають
працедавцями для своїх послідовників,серед яких є, в тому числі й здобувачі ОНП «Соціологія». Роботодавці
долучаються до реалізації ОП у якості керівників баз практик. Також вони долучаються до моніторингу і
обговорення ОП, втім, не шляхом опитування, а шляхом особистих співбесід з гаранткою, а також запрошуються на
розширені засідання кафедр, на яких здійснюється обговорення ОП (участь роботодавців у таких заходах
зафіксована у протоколах засідання кафедри соціології, з якими можна ознайомитися на сайті кафедри за
посиланням: https://clio.lnu.edu.ua/about/departments/protokoly-zustrichey-iz-steykkholderamy). Виходячи зі змісту
цих протоколів, а також за результатами фокус-групи з роботодавцями, очевидним є те, що вони уважно і серйозно
поставилися до перегляду ОП, їх рекомендації є цікавими, якісними і такими, що заслуговують на увагу гарантки, а
за умови їх втілення, здатні суттєво покращити зміст ОНП «Соціологія». Аналіз документів та спілкування з
роботодавцями на фокус-групі підтвердило достовірність інформації наданої у відповідному пункті відомостей СО.
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

У відомостях СО надано інформацію про залучення різних експертів, в тому числі, зарубіжних, до проведення
окремих навчальних занять і навіть циклів лекцій. Цю інформацію було підтверджено під час зустрічей з гаранткою
ОП, НПП і здобувачами. Втім, було з’ясовано, що на регулярній основі зовнішні професіонали-практики та експерти
не долучаються до забезпечення освітніх компонентів. Завідувач кафедри соціології пояснив таку ситуацію певними
обмеженнями кафедрального навантаження. На думку гарантки, склад групи забезпечення ОП є настільки
потужним, що немає гострої необхідності залучення зовнішніх експертів та практиків. Почасти можна з цим
погодитися, оскільки основний склад групи забезпечення, дійсно, представлений відомими в Україні і за її межами
науковцями і дослідниками, які мають великий власний досвід організації та реалізації науково-дослідних проєктів
тощо. Втім регулярне залучення зовнішніх експертів та практиків до викладання навчальних дисциплін або окремих
модулів здатне принести нові позитивні імпульси як у хід реалізації ОП, так і у її зміст.

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

У ЗВО діє «Колективний договір», який містить окремий розділ про підвищення кваліфікації працівників
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf. Також діє «Положення про порядок
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка здобутих в іноземних закладах вищої освіти
наукових ступенів» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg-foreign_diploma.pdf. Можливості
професійного розвитку викладачів також передбачені міжнародними угодами про співпрацю за організаційного
супроводу Відділу міжнародних зв’язків університету (https://international.lnu.edu.ua/) та можливостями
підвищення кваліфікації на базі університету. Викладачі кафедри своєчасно і регулярно підвищують кваліфікацію, а
також проходять стажування, в тому числі й закордонні (на підтвердження чого свідчать відповідні документи,
надані ЕГ у якості додаткових доказів – звіти та довідки про підвищення кваліфікації, в тому числі і від іноземних
установ). На фокус-групах з керівним складом та НПП було з’ясовано, що ЗВО створює всі необхідні умови для
підвищення кваліфікації НПП. Окрім того, було з’ясовано, що ЗВО надає фінансову допомогу при закордонних
стажуваннях НПП. Кафедра соціології регулярно проводить методичні семінари з актуальних проблем навчання і
викладання. Також учасники фокус-груп підтвердили, що Організаційно-методичний центр електронного навчання
при Університеті регулярно проводить тренінги із впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО діють процедури рейтингування і стимулювання викладацької майстерності. Ці процедури регулюються
окремими положеннями «Колективного договору», https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-
2017.pdf , низкою положень, орієнтованих на заохочення наукових успіхів НПП і здобувачів
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/, а також Положенням про
оцінювання роботи та визнання рейтингів науково-педагогічних і педагогічних працівників
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf. На фокус-групах з керівним складом ЗВО, НПП,
допоміжним і адміністративним персоналом було уточнено інформацію щодо зазначених процедур. Керівниця
центру із забезпечення якості освіти зазначила, що преміювання викладачів передбачено за високі досягнення у
праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних курсів, наукові досягнення; за
написання і видання наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз; за захист дисертацій на
здобуття наукового ступеня; преміювання наукових консультантів і керівників при успішному захисті дисертацій
їхніми здобувачами; оплата участі в конференціях тощо. Проректор з наукової роботи зазначив, що формою
заохочення викладачів є також 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 ). На фокус-групі з НПП учасники підтвердили цю інформацію і
висловили свою задоволеність принципами стимулювання викладацької майстерності. Окрім того, було з’ясовано,
що передбачається окреме преміювання наукових керівників і аспірантів, які спромоглися захистити дисертацію
передчасно. Представниця бухгалтерії, яка була присутня на фокус-групі з допоміжним і адміністративним
персоналом, також підтвердила цю інформацію і озвучила розмір премії.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Потужний склад групи забезпечення ОП, основу якого складають доктори і кандидати соціологічних наук, відомі в
Україні і за її межами соціологи, які мають значний і певною мірою унікальний досвід науково-дослідної роботи,
організації і проведення соціологічних досліджень тощо. Відкриті до взаємодії, небайдужі роботодавці, які активно
долучаються до процедур перегляду і оновлення ОП. Створення у ЗВО всебічної підтримки і сприятливих умов для
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підвищення кваліфікації НПП, в тому числі і закордонних стажувань. Наявність розгалуженої і дієвої системи
стимулювання викладацької майстерності.

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

Рекомендація: більш активно, на регулярній основі, залучати зовнішніх експертів та викладачів-практиків до
забезпечення окремих ОК або модулів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони ОП експертна група дійшла висновку, що ОП має високий рівень
узгодженості із якісними характеристиками підкритерію 6.

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.

Потужна та зручна бібліотека. Є окрема бібліотека для даної ОП, яка на 60% складається з літератури іноземною
мовою й знаходиться на кафедрі. Бібліотека була доступна навіть під час карантину, було впроваджено чергування.
Ще до карантину впроваджено в бібліотеці, за необхідністю, нічні зміни. З вересня планується впровадження
електронної самоавторизації без читацьких квитків. В день в середньому відбувається 50-60 запитів на послуги
бібліотеки, більшість з яких належать саме аспірантам. Також в бібліотеці відбуваються тренінги в межах реалізації
програми співпраці зі школою судів, презентації стартапів, вивчення іноземних мов. Підписано співпрацю з
бібліотекою Українського католицького університету, що дозволяє користуватись їх фондами аспірантам ЛНУ ім.
Івана Франка. В університеті діє два простори (open space), відкритий (літній) та закритий, які використовуються
зокрема й аспірантами для презентації своїх напрацювань. Останнім таким прикладом була презентація
дослідження аспіранткою, присвяченого гендерній проблематиці для широкого загалу. Оновлені після капітального
ремонту кабінки туалетів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Є електронний кабінет
аспіранта.

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.

В університеті та на програмі наявний доступ до scopus є, також до репозицію та електронної бібліотеки. Є кабінет,
оснащений комп’ютерною технікою, проектором, екраном. Програми для обробки масивів соціологічних даних.
Безкоштовна ОСА та SPSS, яку приходиться використовувати у безкоштовній версії з причин високої вартості.
Аспіранти мають на кафедрі робоче місце. Здобувачі мають власний електронний кабінет, який забезпечує доступ до
загально університетської програми «Деканат».

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.

У ЗВО функціонують органи студентського самоврядування: профком студентський, студентський уряд. Також є
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету, яке діє на підставі Положення
https://www.lnu.edu.ua/zatverdzheno-polozhennya-pro-naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv-doktorantiv-i-molodyh-
uchenyh-universytetu/ . Рада має грошовий річний фонд, який використовує на відрядження Україною, преміє з
публікації, певні ініціативи. В кінці листопада підводяться підсумки по найбільш активним учасникам, яких
преміюють. Аспіранти мають змогу брати участь у конкурсі молодих вчених Львівської облдержадміністрації за
значні наукові здобутки. Щорічний захід у травні до дня науки «Поринь у світ науки». Останній відбувався з причин
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карантину у травні 2019 р. В університеті є необхідні положення, в тому числі з вирішення конфліктів з
викладачами, адміністрацією (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf;
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf; https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf; https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/fighting-corruption). Наявна творча атмосфера довіри, співпраці, сприйняття аспірантів як
колег, спеціалістів, фахівців. Адміністрація реагує на запити студентів, дослухається до самоврядування.

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

Опитування здобувачів проводяться періодично, про що проінформовано ЕГ. Центром забезпечення якості освіти.
Надано звіти останніх та попередніх опитувань, в яких вивчаються питання задоволеності здобувачів рівнем
освітнього середовища, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з
боку ЗВО. Так само в опитуваннях вивчаються й проблеми врегулювання конфліктних ситуацій. Звіти за окремим
запитом ЕГ надано. Планується з осені поточного року провести нове опитування з метою вивчення проблем
задоволеності умовами праці представниками НПП. Опитування проводяться в електронному вигляді. Але, нажаль,
як на сайті кафедри, так і на сайті університету в цілому, чи відділу аспірантури і докторантури, посилання на такі
опитування, результати таких опитувань – відсутні.

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

На даній освітній програмі осіб, що потребують спеціальних умов немає. В університеті є ліфт у навчальному
корпусі, де навчаються представники даної ОП. Є пандус, а також сучасно відремонтований туалет, облаштований з
врахуванням осіб з обмеженими можливостями. На офіційній сторінці сайту є окрема закладка для студентів з
обмеженими можливостями. Є можливість поселення аспірантів в гуртожитку, в тому числі сімейного типу. Але не
всі бажаючі можуть поселитись. Поселенням займається студентське самоврядування. В кожному гуртожитку є
спортивна кімната з тренажерами, яка облаштована за ініціативи студентів за кошти профкому університету. В
університеті наявна загальна спортивна зала, басейн, спортивні секції. Є міні-театр, класичний оркестр. Профком за
потреби може виділяти кошти, якщо виникли проблеми зі здоров’ям та необхідним є тривале лікування.
Університет має базу відпочинку на Шацьких озерах та в Карпатах, в яких за пільгових умов можуть відпочити
аспіранти. Також на території університету є медпункт, лікар та медсестра; поліклініка, в якій надаються
безкоштовні послуги з необхідності для студентів та аспірантів. Університет бере участь у програмі з проблем
інклюзивної освіти.

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

В ЛНУ ім. Івана Франка діють документи, які регулюють політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій
(зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією та ін.) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf; https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf; https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/).
Також є положення про доброчесність https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.
та Кодекс академічної доброчесності https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/, згідно
з яким здобувачі та НПП підписують декларації про дотримання академічної доброчесності. Дисертації
перевіряються на наявність запозичень. За запитом надано ЕГ примірник звіту, який отримується за результатами
такої перевірки. На фокус-групах з керівним складом, НПП, здобувачами, представниками студентського
самоврядування та наукового співтовариства було з’ясовано, що конфліктів з приводу сексуальних домагань,
дискримінації та/або корупції не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Потужна та зручна бібліотека. Електронний кабінет здобувача. В університеті діє Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених. Наявна атмосфера довіри. Є зручні open space. Аспіранти активні, відкриті
до змін, знають, що і як змінювати в ОП, щоб вона була максимально ефективною для них. Якщо й працюють у
додатковий час, то за спеціальністю. Тобто є готова база для розробки та впровадження дуальної освіти. Аспіранти
вказують на можливість консультування не тільки з боку своїх наукових керівників, а й на готовність та реальну
підтримку з боку всіх інших науковців – співробітників кафедри. Співробітниками кафедри даної ОП видано
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всеукраїнський науковий збірник праць, присвячений забезпеченню якості освіти. Налагоджена тісна співпраця з
роботодавцями, в тому числі з колишніми аспірантами і на цей час кандидатами соціологічних наук, які є
засновниками та власниками організацій, що працевлаштовують випускників третього науково-освітнього рівня
даної ОП. Роботодавці задоволені якістю освіти випускників, крім того, вони надали конструктивні пропозиції щодо
поліпшення ОП.

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

Неінформативний офіційний сайт кафедри, яка забезпечує навчання здобувачів ОНП «Соціологія». Також це
стосується сайту відділу аспірантури і докторантури, на якому відсутня необхідна офіційна інформація, зокрема
розклад занять, приклади написання звіту, витягу з протоколу засідання кафедри за результатами щорічної
акредитації тощо. Немає внутрішньо-університетського Положення про експеримент з захисту доктора філософії.
Застаріле Положення про вибір дисциплін, яке затверджено у 2015 році, тобто ще до введення в дію ОП у 2016 р.
Перелік дисциплін на вибір не переглядався як мінімум останні три роки. Мінімум останні три роки не
оновлювались програми екзаменаційних іспитів з дисциплін та іноземних мов для вступу до аспірантури. Не
налагоджено формальні процедури систематичного залучення здобувачів до обговорення ОП Так само не
злучаються аспіранти до методичної комісії, яка затверджує загально-університетський перелік вибіркових
дисциплін для ОНП. Документ ОНП «Соціологія» не оновлювався з 2016 року.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони ОП експертна група дійшла висновку, що ОП має достатній рівень
узгодженості із якісними характеристиками підкритерію 7. В університеті панує доброзичлива атмосфера для
комфортного навчання аспірантів. Професорсько-викладацький склад, що забезпечує функціонування ОП має
високий професійний та кваліфікаційний рівень, але не залучає її оновлення здобувачів ступеня доктор філософії.
Реальна наявна ситуація слабко й не завжди зрозуміло висвітлена на офіційному сайті університету.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЗВО є «Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ ім. Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf.
Також діє «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. В цьому Положенні є окремі пункти, які
стосуються розробки та затвердження ОП, а також поточного моніторингу, періодичного перегляду програм тощо.
Також у ЗВО діє «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf. На сайті ЗВО є інформація про
опитування роботодавців і партнерів https://www.lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/, а також про
анкетування випускників і роботодавців https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-
im-i-franka/ . Студентів магістратури ознайомлюють зі змістом даної ОП з метою і обговорення і залучення в
майбутньому до аспірантури. Зустріч зі здобувачами та випускниками ОП продемонструвала, що викладачі, зайняті
підготовкою аспірантів даної ОП, регулярно співпрацюють з ними для спільного обговорення її змісту та окремих
аспектів реалізації з метою покращення своїх дисциплін та методів викладання. Центр забезпечення якості освіти
ЗВО проводить регулярні опитування стосовно якості надання освітніх послуг на ОП, викладання, потреб аспірантів.
Звіти з опитувань за запитом надані ЕГ у якості додаткового доказу.

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.

Думка аспірантів завжди враховується при вирішення певних питань на даній ОП. Пропозиції щодо впровадження
таких нових дисциплін, збільшення соціологічної практики та зменшення обсягів педагогічної практики. Зокрема
аспіранти пропонують ввести соціологічну практику в конкретних соціологічних організаціях. Пропонують більше
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годин виділити на викладання іноземних мов, проєктної діяльності. Проте, формально ОНП «Соціологія» не
змінювалась з 2016 року. В тому числі Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених не
долучене до періодичного перегляду ОНП, хоча це було б вельми доречним. Мета, завдання та функції зазначеного
органу прописані у Положенні про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНУ ім.
Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf. Положенням
передбачено представлення інтересів здобувачів перед адміністрацією Університету з питань наукової роботи,
розвитку академічної кар’єри та ін. Отже, на інституційному рівні є всі умови для залучення представників
Наукового товариства до процедур забезпечення якості вищої освіти, в тому числі й до процесу перегляду ОП.

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

Роботодавці дійсно залучені до обговорення ОП та окремих дисциплін, що було підтверджено на фокус-групах, а
також зафіксовано у протоколах розширених засідань кафедри https://clio.lnu.edu.ua/about/departments/protokoly-
zustrichey-iz-steykkholderamy, проте формально сам документ ОНП «Соціологія» не змінювалася від початку його
заснування і провадження. Регулярно відбуваються зустрічі з роботодавцями, які надають реальні конструктивні
пропозиції, наприклад, щодо впровадження таких нових дисциплін, як: «Основи комунікаційних війн»,
«Креативність та креативне мислення», «Теорія хаосу», «Бізнес-аналітика». Роботодавці радять посилити
соціологічну практику, сприяти засвоєнню аспірантами навичок структурувати наукову інформацію, глибоко
аналізувати, працювати на перетині дисциплін, володіти основами предикативної аналітики. Тобто йдеться про
осучаснення навичок здобувачів. На відповідній фокус-групі роботодавці відзначили високий рівень професійної та
академічної підготовки, високий аналітичний рівень та рівень критичного мислення аспірантів – випускників даної
ОП.

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

Практика підтримки контактів з випускниками є дійсною. В Університеті працює спеціальний підрозділ – Відділ
кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (раніше – Відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників)
https://work.lnu.edu.ua/, який систематично проводить різноманітні заходи, що відповідають напрямкам його
роботи: зустрічі та екскурсії, «майстерні» кар’єри, опитування випускників та ін. https://www.lnu.edu.ua/viddil-
spryyannya-pratsevlashtuvannyu-studentiv-ta-vypusknykiv-zapochatkovuje-seriyu-navchalno-oznajomchyh-zustrichej-ta-
ekskursij/ https://www.lnu.edu.ua/rekruter-konsaltynhovoji-kompaniji-oksana-abramenko-provela-treninhy-dlya-
studentiv-i-vypusknykiv-lvivskoho-universytetu/ https://work.lnu.edu.ua/opytuvannia-vypusknykiv/
https://work.lnu.edu.ua/elementor-1475/ Проводяться опитування випускників https://www.lnu.edu.ua/?
s=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2. Також є
«Асоціація випускників ЛНУ імені Івана Франка», яка діє на засадах громадської організації
https://alumni.lnu.edu.ua/, що свідчить про практику тісної підтримки різнопланових зав’язків з випускниками.
Викладачі, задіяні в забезпеченні ОП, підтримують професійні зв’язки з випускниками, що було з’ясовано на фокус-
групах з НПП та випускниками.

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

Спілкування на фокус-групах з керівним складом ЗВО, зокрема з керівницею Центру забезпечення якості освіти, а
також детальний аналіз документальної бази Центру свідчить про те, що в Університеті є налагоджена і дієва
система забезпечення якості, яка цілком спроможна вчасно та належним чином реагувати на виявлені недоліки в
ОП та освітній діяльності в цілому: https://education-quality.lnu.edu.ua/ . Процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються «Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти у ЛНУ ім. Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf, в
якому є окремі пункти, що стосуються розробки та затвердження ОП, а також поточного моніторингу, періодичного
перегляду програм тощо. Також у ЗВО діє «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів,
випускників та роботодавців» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
«Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх
програм у ЛНУ ім. Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf.
Стосовно ОНП, яка акредитується, слід зазначити, що гранаткою регулярно збирається інформація (зауваження,
пропозиції тощо) щодо ОНП «Соціологія» від різних груп стейкґолдерів, що було підтверджено на фокус-групах зі
здобувачами, випускниками, роботодавцями, а також на резервній зустрічі. Випадів порушення правил
доброчесності, за словами учасників фокус-груп, не було.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

ОП акредитується вперше.

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

відзначають, що протягом їх навчання їх думка стосовно дисциплін та організації навчального процесу завжди
враховувалася. За результатами бесіди зі здобувачами та випускниками, поняття академічної доброчесності міцно
вбудовано в корпоративну культуру і ціннісну систему університетського середовища. В університеті діє «Положення
про забезпечення академічної доброчесності» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, також є Кодекс академічної доброчесності. Учасники освітнього
процесу підписують «Декларацію про дотримання академічної доброчесності працівником у ЛНУ ім. Івана Франка»
та «Декларацію про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ У положенні детально описано систему
перевірки академічних робіт на наявність запозичень.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Висока культура якості у ЗВО. Висока академічна культура здобувачів та лояльність до корпоративної культури
Університету. Кафедра соціології та ОП, що акредитується, забезпечені тісними зв’язками аспірантів, випускників,
роботодавців та персоналу ЗВО. Постійний діалог зі стейкґолдерами, формування мережі професійних зв’язків для
покращення освітньо-наукового простору здобувачів, можливості постійного чи часткового їх працевлаштування
саме за спеціальністю та за відповідним рівнем їх кваліфікації.

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

Випускники та роботодавці зазначили про необхідність збільшення годин підготовки аспірантів за спеціальними
сучасними соціологічними дисциплінами, а також про впровадження дослідницької складової у практику за рахунок
зменшення годин на її педагогічну складову. Окрім того вони підкреслили необхідність підвищення компетентності
здобувачів щодо володіння іноземними мовами. Не дивлячись на 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.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом ОП за неформальними ознаками, в тому числі за наслідками та результатами обговорень зі здобувачами,
випускниками, співробітниками та іншими учасниками ОП, відповідає критерію 8. Втім формально документ ОНП
«Соціологія» не коригувався і не оновлювався з періоду ліцензування та початку підготовки аспірантів у 2016 р. І це
при тому, що в поточному році ОП «Соціологія» другого (магістерського) рівня, проходила акредитацію, і члени
проєктної групи, а також випускової кафедри вже добре, на практиці, поінформовані про необхідні кроки щодо змін
в ОП та успішної акредитації.

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.
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Права та обов’язки аспірантів та їх організацій, викладачів та інших підрозділів визначені у «Колективному
договорі» та низці інших нормативних документів, які є у вільному доступі на сайті ЗВО в останніх редакціях
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ Аспіранти щорічно проходять атестацію на
кафедрі за даною ОП з публічним звітуванням про виконання індивідуальних планів наукової роботи, результати
якої затверджуються на раді факультету, потім на Вченій раді університету. Проміжна атестація, за словами т. в. о.
відділу аспірантури і докторантури, в університеті є добровільною, та проводиться за бажанням кафедр. Втім,
кафедра соціології традиційно проводить проміжну атестацію, намагаючись долучати до цієї процедури всіх без
виключення аспірантів.

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.

За результатами фокус-груп зі здобувачами, НПП, випускниками, роботодавцями, а також за результатами бесіди з
учасниками резервної зустрічі, було з’ясовано, що на кафедрі соціології склалася досить стійка традиція
підтримування регулярних зав’язків з різними групами стейкґолдерів. Протягом реалізації ОП гарантка та
співробітники випускової кафедри постійно спілкувалися і консультувалися з різними групами стейкґолдерів,
беручи до уваги їх пропозиції та зауваження. Втім, більшою мірою таке спілкування мало неформальний характер.
Формалізація стосунків зі стейкґолдерами, а також фіксація їх пропозицій у документах, виходячи з інформації
представленої у відомостях СО, розпочалася у 2019 р. Гранатка пояснює таку ситуацію тим, що початок роботи з
кардинального оновлення змісту ОНП «Соціологія» було заплановано саме на 2019-2020 н. р. Наразі ця робота
перебуває в активній фазі, заплановано її завершення найближчим часом. Втім, проєкт оновленої ОНП поки що
відсутній, але, зі слів гарантки, його обов’язково буде завантажено на сайті ЗВО для громадського обговорення. За
визначенням співробітників процедура внесення змін до ОП досі не відпрацьована.

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.

Документ ОНП «Соціологія» з пояснювальною запискою викладено на сайті ЗВО https://clio.lnu.edu.ua/osvitn-o-
naukovi-prohramy-pidhotovky-doktora-filosofii. Окрім того, документ ОНП «Соціологія» викладено на сайті кафедри
соціології, де поряд із ним надано детальну інформацію про ОК (у робочих програмах і силабусах), а також
представлені відгуки на ОНП від провідних фахівців галузі та експертів і протоколи розширених засідань кафедри
соціології, на які запрошувалися стейкґолдери і обговорювався зміст ОП, що акредитується
https://clio.lnu.edu.ua/robochi-prohramy-kafedra-sotsiolohii. Отже, є достатньо інформації для абітурієнтів, здобувачів
та інших зацікавлених осіб про ОП, її освітні компоненти та їх наповнення, викладачів, що забезпечують освітні
компоненти, їх кваліфікацію, напрямки наукової роботи і досягнення тощо. Має місце зворотній зв’язок від різних
груп стейкґолдерів, який здійснюється на постійній основі.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На сайті ЗВО у відкритому доступі викладені всі документи, які стосуються функціонування ОНП «Соціологія» і
різних аспектів діяльності Університету https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/.
Регулярне спілкування і тісні контакти зі стейкґолдерами, їх зацікавленість у співпраці і покращенні ОП. Наявність
системи опитувань різних груп стейкґолдерів (випускників: https://www.lnu.edu.ua/home/employers-and-partner-
survey/; роботодавців і партнерів; https://www.lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/; випускників і
роботодавців: https://www.lnu.edu.ua/anketuvannia-dlia-vypusknykiv-ta-robotodavtsiv-lnu-im-i-franka/).

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

Оприлюднення результатів опитувань здобувачів та інших учасників навчального процесу на сайті ЗВО було б
бажаним. Рекомендується також оприлюднення на сайті ЗВО переліків вибіркових дисциплін та інформації щодо їх
змісту (в анотованому виді). Рекомендується більшою мірою наповнити сайт, в тому числі й сторінку 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,
конференції тощо.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Загалом ОП відповідає критерію 9. Інформація, яка може бути корисною та цікавою для стейкґолдерів, в цілому,
представлена на сайті ЗВО і є у відкритому доступі. Стейкґолдери систематично долучаються до перегляду і
обговорення ОП. Втім формально документ ОНП «Соціологія», затверджений у 2016 року, залишився незмінним.
Проєкт оновленої ОНП «Соціологія» наразі відсутній і перебуває у активній фазі розробки.

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.

Під час фокусованих групових інтерв’ю зі здобувачами було з’ясовано, що зміст ОП повністю відповідає їх науковим
інтересам. Більшість з них зазначили, що вступали на ОНП «Соціологія» після успішного завершення бакалаврської
та магістерської програм в цьому ж університеті, тому мали впевненість, перевірену власним досвідом, що навчання
на PhD-програмі буде високо якісним і корисним для їх професіонального і кар’єрного зростання. Здобувачі
підкреслили, що викладачі намагаються враховувати їх індивідуальні наукові інтереси навіть під час викладання
своїх навчальних дисциплін: розроблені кейси, практичні завдання і форми контролю, орієнтовані на теми
кандидатських дисертацій кожного здобувача. Здобувачі мають можливість готувати наукові статті а також окремі
частини кандидатських дисертацій, використовуючи матеріали навчальних курсів, як окремі індивідуальні завдання
з цих курсів. Не дивлячись на те, що здобувачі виявили загальну задоволеність змістом ОНП «Соціологія», вони
висловили певні пропозиції щодо її покращення: збільшення практикумів і тренінгів, введення до складу практики
науково-дослідного аспекту. Вони також зазначили, що ці пропозиціє доведені до відома гарантки ОП, а також вони
обговорювалися на розширеному засіданні кафедри (є протоколи на підтвердження
https://clio.lnu.edu.ua/about/departments/protokoly-zustrichey-iz-steykkholderamy. Випускники, в свою чергу,
підтвердили, що навчання в аспірантурі було цікавим, у високій мірі індивідуалізованим, а закінчення аспірантури і
захист кандидатської дисертації справили значний позитивний вплив на їх кар’єру як соціологів-дослідників і
викладачів соціології. На фокус-групах зі здобувачами, НПП, а також на відкритій зустрічі було з’ясовано, що вже
багато років поспіль кафедра соціології реалізує авторський дослідницький проєкт «Омнібус», який передбачає
регулярне комплексне опитування різних груп населення з приводу актуальних проблем сьогодення. Масиви даних і
результати Омнібусу наявні у відкритому доступі для аспірантів. Окрім того, аспіранти мають можливість включити
до інструментарію чергового опитування і свої блоки питань за проблематикою дисертаційного дослідження.

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

До відома ЕГ у якості додаткового доказу була представлена таблиця відповідності тем дисертацій аспірантів і
публікацій наукових керівників. Аналіз цієї таблиці свідчить, що в цілому така відповідність прослідковується, втім у
більшості випадків тематичний збіг є неочевидним і непрямим. Фокус-групи з НПП і здобувачами, а також резервна
зустріч, на якій були присутні гарантка ОП і члени проєктної групи, підтвердили, що науковий керівник
призначається, виходячи з наукових інтересів здобувача, а тема дисертації сформулюється з урахуванням, як цих
інтересів так і компетентності наукового керівника щодо керування в межах цієї теми, а також з урахуванням
наукової теми кафедри. Як науковий керівник, так і тема дисертації здобувача спочатку обговорюються та
затверджуються на засіданні кафедри. Під час обговорення члени засідання намагаються знайти компромісний
варіант, який відповідав би науковим інтересам всіх сторін: здобувача, наукового керівника, кафедри, ЗВО в цілому.
Втім, більшою мірою, відбувається 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 напряму. Гарантка і НПП підкреслили, що
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 міняти теми не видалося можливим, а призначені наукові керівники на цей час
не мали наукових публікацій, що конкретно співвідносяться з темами їх нових аспірантів. Втім, гарантка
підкреслила, що у таких випадках аспіранти спрямовуються науковими керівниками на консультації до знаних
експертів з відповідної проблематики, в тому числі і з інших українських ЗВО. В цілому ж з боку гранатки і НПП
було розуміння необхідності більш ретельного співвідношення наукової діяльності аспірантів та напрямів
досліджень наукових керівників.
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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).

ЗВО, та зокрема кафедра соціології, мають достатні можливості в межах ОП для проведення регулярних наукових
досліджень відповідно до тематики аспірантів, проведення конференцій, семінарів тощо. Зокрема співробітники
кафедри мають численні міжнародні контакти, підписану угоду з ХНУ ім. В.Н. Каразіна щодо реалізації спільних
наукових проєктів. Регулярно виходить з друку Соціологічна серія Вісника Львівського університету, в якому мають
можливість публікуються здобувачі, що навчаються на даній ОП. Щорічно в межах держбюджетної тематики, до
якої залучені й аспіранти даної ОП, відбувається «Львівський соціологічний форум», який є одним зі знакових
наукових заходів для української соціологічної науки.

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.

ЗВО, та зокрема кафедра соціології, мають достатні можливості залучення аспірантів до міжнародної академічної
спільноти через конференції, публікації, участь у спільних дослідницьких проєктах, тощо. Зокрема всі співробітники
кафедри пройшли міжнародні стажування в різних міжнародних інституціях, мають міжнародні контакти,
можливості спільних публікацій у міжнародних наукових виданнях. Зокрема аспіранти беруть участь міжнародних
проєктах з Польщею (урбаністичні студії), вони мали досвід стажувань у США (медійна конференція) та в
аналітичному центрі Німеччини (м. Берлін). Фонд Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених Університету фінансово компенсує тільки відрядження Україною, дорогу Україною у випадках
закордонних стажувань, проєктів. Але ЗВО в цілому і Наукове товариство зокрема, активно підтримують такі
ініціативи організаційно.

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

Наразі за даною ОП наукові керівники та здобувачі не мають спільних проєктів та регулярних cпільних публікацій.
Проте це пов’язано, в тому числі, з розумінням академічної свободи на ОП: здобувач(ка) в першу чергу вирішує, де
він/вона буде застосовувати свій науковий та інтелектуальний потенціал: в індивідуальних грантах/проєктах чи
спільних, публікувати одноосібні статті чи колективні. Протягом фокус-групових інтерв’ю прослідковувалась повага
до індивідуальних якостей здобувача, його особистого вектора розвитку та підтримка від НПП, незалежно від
спрямованості цього вектора, з єдиним коригуванням — дисертаційний проєкт має стати науковим здобутком в
соціології. Такі високі вимоги до аспірантів та результатів їх науково-дослідної роботи свідчать про намагання
наукових керівників і випускової кафедри забезпечити найвищий рівень якості підготовки здобувачів.

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.

Як вказувалось в описі критерію 5, документально дотримання академічної доброчесності регулюється такими
документами: 1) Положення про забезпечення академічної доброчесності: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf 2) Кодекс академічної доброчеснсоті: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx Здобувачі щиро вважають, що академічна доброчесність є
невід’ємною, природною частиною науки і освіти на будь-якому рівні навчання. Академічна доброчесність є
невід’ємною частиною корпоративної культури ЗВО та популяризується на всіх рівнях комунікації зі здобувачами:
від ознайомлення з формальними вимогами до регулярного спілкування з науковим керівником. Здобувачі особисто
підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності для здобувачів: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx, як і співробітники ЗВО: Декларація щодо дотримання
академічної доброчесності для працівників: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx . Проводяться різноманітні заходи, що стосуються
академічної доброчесності: https://www.lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-universyteti-vidbuvsia-seminar-prodobrochesnist-
instrumenty-vprovadzhennia-v-diial-nist-zakladu-vyshchoi-osvity/ https://www.lnu.edu.ua/studenty-universytetu-
zaklykayut-dotrymuvatysya-pryntsypiv-dobrochesnosti/ Здобувачами, представниками студентського самоврядування і
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених відзначено, що для них є недопустимою
співпраця з колегами (НПП чи здобувачами), які порушують принципи академічної доброчесності. Це, на їх думку,
заплямовує репутацію ЗВО та структурних підрозділів зокрема, а також піддає сумніву будь-які інші наукові
здобутки порушника.
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Потужний кадровий склад з міцними міжнародними зв’язками (всі викладачі кафедри пройшли міжнародні
стажування). Зокрема, тривалий досвід міжнародної співпраці в університетах Канади має гарантка ОП. Теми
дисертаційних досліджень кожного окремо взятого аспіранта детально аналізуються на засіданнях кафедри та
методичних семінарах, узгоджуються зі всіма співробітниками кафедри (попередньо, перед засіданням кафедри,
розсилаються електронною поштою для ознайомлення та подальшого обговорення. Вступ до аспірантури
супроводжується обов’язковою підготовкою реферату, що дає можливість на даному етапі, навіть якщо потенційний
аспірант прийшов з іншої ОП, чи іншого ЗВО, зорієнтуватись у його наукових інтересах. Сильною стороною ОП є
підтримка ЗВО та НПП індивідуального наукового вектора здобувача. Здобувачі щиро вірять у академічну
доброчесність в науці та ЗВО та дотримуються відповідних принципів у навчанні та науково-дослідній діяльності.
Позитивною практикою є підписання декларації дотримання академічної доброчесності на початку навчання
здобувачами та НПП на початку викладання в ЗВО. Позитивною практикою також слід вважати залучення
аспірантів до Омнібусу та інших кафедральних досліджень, надання їм можливості використовувати їх дані та
включати в інструментарій чергового опитування власні блоки питань за проблематикою дисертації.

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

Рекомендації: 1) 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 концентрується кафедра; 2)
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; 3) впроваджувати подвійне наукове
керівництво, в тому числі міжнародне, у випадках, коли аспірант за різних, часом незалежних від нього причин
(виїзд наукового керівника за кордон, перехід до іншого ЗВО) залишається зі своєю темою, але без наукового
керівника; 4) більш активно мотивувати аспірантів до участі у міжнародних проектах; посилити на ОП вивчення
іноземних мов, що розширить можливості участі здобувачів у міжнародних проектах, у підготовці іншомовних
наукових публікацій; 5) активізувати практику долучення гостьових професорів, в тому числі й іноземних, для
проведення окремих гостьових лекцій.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони ОП, експертна група дійшла висновку, що загалом ОП відповідає
підкритерію 10.

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.

1. Представники групи забезпечення ОНП «Соціологія» нарікають на те, що не мають можливості викладати більше
спеціалізованих дисциплін. І дійсно, спеціалізація ОП відбуваються більшою мірою за рахунок вибіркових ОК.
Тобто вибір більшою мірою здійснюється за рахунок кафедральних, спеціалізованих дисциплін, а не за рахунок
інших, не пов’язаних зі спеціальністю, що суттєво звужує свободу здобувача. На думку ЕГ таку ситуацію може
виправити збільшення обсягу ОП з 40 до 60 кредитів. Це надасть можливість спеціалізовані навчальні дисципліни
викладати як нормативні. Економію коштів в даному випадку можна забезпечити за рахунок дозволу вибору
дисциплін на інших освітніх рівнях (бакалавр, магістр). 2. Зі змісту робочих програм і силабусів обов’язкових ОК,
неможливо встановити, чи реалізуються обов’язкові компетентності, зазначені в Положенні про порядок підготовки
докторів філософії, зокрема такі, як: «…набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних
технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами
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та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності в
обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти». Аналіз змісту робочих програм і силабусів вибіркових
навчальних дисциплін показує, що частково такі компетенції реалізуються саме в межах вибіркової складової ОП.
Втім, спілкування з гаранткою ОП та НПП дозволило з’ясувати, що формування зазначених компетентностей
відбувається за рахунок специфікації контенту обов’язкових навчальних дисциплін у конкретній ситуації їх
викладання, а також за рахунок застосування спеціальних педагогічних технологій. Контент і технології є
динамічними і такими, що підлаштовуються під ситуацію і під кожну групу здобувачів. Тому ані специфікація
контенту, ані специфікація педагогічних технологій не відображені у РП та силабусах як формальних документах. 3.
Детальну інфомацію про наукові публікації керівників представлено на сайті кафедри соціології, у розділі
«Співробітники» https://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji. Інформацію про здобувачів, що навчаються на ОНП
«Соціологія», про їх наукові досягнення, публікації та ін., надано у розділі «Аспірантура (PhD) кафедри соціології»,
у підрозділі «Аспіранти кафедри» https://clio.lnu.edu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies/aspiranty-
kafedry-sotsiolohii. У якості додаткових доказі ЕГ були надані зведений список наукових публікацій здобувачів і
таблиця відповідності тем дисертацій здобувачів та публікацій наукових керівників. Аналіз цих документів, а також
фактів, отриманих за результатами фокус-груп, дозволив ЕГ дійти висновків про ступінь відповідності наукової
діяльності аспірантів напрямам досліджень наукових керівників, викладених у підсумках за критерієм 10.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Запити на отримання дод.
доказів.pdf

/EaAohpRD+AmXI8gsuh2E/RZ+7GbxOawaG+tcZLv
dMc=

Додаток Дод. доказ_Зведений список
публікацій здобувачів.pdf

YIDxjejNjSm/McYzpvwX0+r60vryBXAxW/MCTHY
w7iU=

Додаток Дод. доказ_Таблиця
відповідності тем дисертацій
здобувачів і наук. публікацій

керівників.pdf

i00P96uSR7zoNYHxWqsQYEqrJ8pGmNpPhft8ZvZ1
EPg=
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Нечітайло Ірина Сергіївна

Члени експертної групи

Колісник Лариса Олексіївна

Склярова Ірина Анатоліївна
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