
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36784 Міжнародне право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 293 Міжнародне право

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

05.11.2020 р. Справа № 0921/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 29 "Міжнародні
відносини" у складі:

Юрій Петрушенко – головуючий,

Литвин Марина Валентинівна,

Ольга Єременко,

Пирог Ольга Володимирівна,

Рудько Сергій Олексійович,

Сироїд Тетяна Леонідівна,

Шеренговський Дмитро Володимирович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36784

Назва ОП Міжнародне право

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Cпеціальність 293 Міжнародне право

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 7, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

Сторінка 2



2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма має достаньо чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО та забезпечують
підготовку висококваліфікованих науковців (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf)
Разом із тим, ЗВО слід чіткіше формулювати особливості (унікальність) ОП, що сприятиме привабливості вступників
та спрощуватиме їх вибір на користь тієї чи іншої програми навчання.

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

ЗВО надав підтвердження формування та перегляду цілей ОП з урахуванням позицій та потреб окремих
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) https://www.socosvita.kiev.ua/node/2338. З метою врахування інтересів сторін,
позицій щодо прогамних результатів навчання, проводяться періодичні семінари кафедри міжнародного права та
кафедри європейського права та засідання круглих столів, де розглядаються пропозиції усіх зацікавлених сторін;
укладаються договори про співпрацю (зокрема з Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції
України, Верховним Судом України, Конституційним Судом України https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-
vykladachiv-ta-aspirantiv-kafedr-

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

ЗВО враховує тенденції розвитку спеціальності і галузевий контекст, тенденції розвитку ринку праці, регіональний
контекст та досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОП, що підтверджується на основі інформації, наведеної у
відомостях про самооцінювання та здобутої під час виїзної експертизи.

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

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

Стандарт на вказаному рівні освіти та за вказаною спеціальністю відсутній.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітнії програм здійснюється
відповідно до “Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/
uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та “Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-
educationquality.pdf), які регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП. Підставами для оновлення ОНП є ініціатива та пропозиції керівника РПГ та/або викладачів програми,
результати співпраці з ключовими стейкхолдерами та випускниками

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

ОНП складається з освітньої та наукової складових: 1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення
освітнього рівня за відповідною спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору
аспіранта, що розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові
компетентності, універсальні навички та мовні компетентності. 2. Науково-дослідницька робота. 3. Підготовка та
захист дисертаційної роботи. ОНП передбачається здобуття аспірантами теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі міжнародного
права; розвиток науково-дослідницьких навиків для здійснення самостійних наукових досліджень; розвиток навиків
у написанні та оформленні результатів наукових робіт; набуття знань та практичних навиків викладання у вищих
навчальних закладах. Разом із тим слід зазначити, що в розміщеній на офіційному сайті ОНП відсутні програмні
результати навчання, матриця відповідності освітніх компонентів результатам навчання та компетентностям, а також
структурно-логічна схема.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. Аналіз ОНП показує, що її
зміст, зокрема об’єкт, цілі навчання, теоретична складова, методи, методики, інструменти та обладнання загалом
відповідають предметній області навчання. Освітня складова містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного
вибору аспіранта, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові
компетентності, універсальні навички та мовні компетентності. Наукова складова пов’язана з конкретною темою
наукового дослідження та дотриманням індивідуального навчального плану. Ключову роль відіграють освітні
компоненти, які забезпечують глибинні знання зі спеціальності Міжнародне право. Визначені ОК у сукупності
дозволяють сформувати науково-методологічне підґрунтя для вирішення наукової складової програми, що
передбачає проведення власного наукового дослідження з проблематики міжнародного права під керівництвом
наукового керівника та оформити його результати у вигляді кваліфікаційної роботи.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в «Положенні про організацію освітнього процесу»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Тимчасовому положенні про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені
Івана Франка http://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf, «Положенні про
визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному
університеті імені Івана Франка» http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf. У
«Положенні про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
зазначено, що вибіркові навчальні дисципліни запроваджуються, як правило у формі спеціальних навчальних курсів
для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної та фахової (теоретичної та практичної) підготовки. Вибіркові
навчальні дисципліни затверджує Вчена рада факультету. Структура освітньої програми передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін у обсязі 18 кредитів ЄКТС, що складає 30% від загального обсягу навчальних кредитів.
Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти включають до індивідуального навчального
плану. При цьому здобувачі ВО мають право вибирати навчальні дисципліни дотичні до тематики дисертаційного
дослідження. Аспірант обирає по одній дисципліні з кожного тематичного блоку обсягом 2-3 дисципліни. Перелік та
анотації дисциплін за вибором аспіранта містяться в освітньо-науковій програмі (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Osvitn-o-naukova-prohrama_293_MP.pdf) та робочих навчальних програмах (силабусах).
Слід погодитися із зауваженнями ЕГ щодо відсутності систематизованого переліку для вибору вибіркових дисциплін.
З переліком вибіркових дисциплін можна ознайомитись лише в ОНП або в навчальному плані.

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

Навчальний план ОНП підготовки доктора філософії передбачає педагогічну практику загальним обсягом 120 год. (4
кредити), яку проходять аспіранти третього року навчання. Педагогічна практика для даної ОНП є обов’язковим
компонентом практичної підготовки й дозволяє сформувати у здобувачів професійні педагогічні компетенції у
питаннях вищої освіти та ЗВО в Україні та засвоєння основних положень Болонського процесу як основи для
формування єдиного Європейського простору вищої освіти. Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ
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регламентує порядок і форму проходження педагогічної практики (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%83-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83.pdf).

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

ОНП дозволяє забезпечити набуття упродовж періоду навчання таких soft skills: ораторські здібності (особливо
освітній компонент “Педагогіка вищої школи”), вміння переконувати та проводити презентації (“Філософія”,
“Підготовка науково-інноваційного проекту”, “Науковий семінар”), комунікативна компетентність (“Педагогічна
практика”, “Іноземна мова за фаховим спрямуванням”), вміння вести переговори та вирішувати конфліктні ситуації
(“Науковий семінар”, “Психологія вищої школи”). Наведені soft skills відповідають таким цілям ОНП: поглиблення
теоретичної загальноуніверситетської та фахової підготовки; підвищення рівня професійної та викладацької
майстерності; здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування
нових ідей, розв’язання комплексних проблем у міжнародному праві; розвиток науково-дослідницьких навиків для
здійснення самостійних наукових досліджень; набуття знань та практичних навиків викладання у вищих навчальних
закладах.

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

Стандарт відсутній

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

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу.
Загальний бюджет навчального часу складає 40 кредитів ЄКТС (1200 годин), з яких обсяг аудиторних становить 540
годин (45%), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 660 годин (55%). Співвідношення аудиторних годин до
годин самостійної роботи становить в освітньому плані денної (вечірньої) форми навчання – 0,818, заочної форми
навчання – 0,183. Аудиторне навантаження у повній мірі забезпечує досягнення цілей та програмних результатів
навчання.

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

ОНП програма не передбачає підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання за ОНП https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf є
чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Вони розміщені на сайті ЗВО і знаходяться у
вільному доступі. Доступна інформація для абітурієнтів також розміщена на сайті факультету міжнародних відносин
(українською та англійською мовами) https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates

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

Вимоги до вступників ОНП повністю відповідають загальним вимогам, визначеним Правилами прийому до
аспірантури та докторантури у 2020 році та не передбачають додаткових особливих умов. На навчання за ОНП на
конкурсній основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста. Конкурсний відбір складається з декількох етапів: співбесіда з комісією сформованою на підставі наказу
ректора; іспити з трьох дисциплін: міжнародне право, філософія, іноземна мова. Також до конкурсного балу
додається додатковий бал за навчальні/наукові досягнення. Програма вступу фахового випробування за
спеціальністю Міжнародне право щорічно розробляється та постійно переглядається кафедрою міжнародного права,
схвалюється Вченою радою факультету міжнародних відносин

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

У ЗВО визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються низкою документами університету,
розміщеними на офіційному сайті, серед яких : Тимчасове положення про порядок академічної мобільності
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
ontent/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); Положення про визнання та перезарахування результатів
навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf), Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах документів про вищу освіту (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf),
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). Виходячи з даних, поданих у ЕЗ і СО, у ЗВО існує одинична практика щодо здійснення
процедури визнання наукового ступеня доктора філософії з галузі права стосовно викладача кафедри європейського
права П.Присяжного, який він здобув на докторських студіях Українського Вільного Університету у Мюнхені.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті регламентовані Порядком
визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у
неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf ). Вказаний документ є у вільному доступі на офіційному сайті Університету.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

На підставі висновку ЕГ, СО, ознайомлення з акредитаційними матеріалами встановлено, що освітні цілі та програмні
результати досягаються в тому числі за допомогою застосування різних форм та методів викладання, зокрема:
застосовуються лекції з використанням проблемного підходу й елементами обговорення; практичні заняття
проходять у дискусійних формах; обговорюються індивідуальні завдання; мають місце мозкові штурми, аналіз кейсів,
дебати, презентації, консультації, проведення наукових семінарів, контрольні заходи. Заняття проходять з
використанням мультимедійних засобів, комп’ютерного обладнання. Особливу роль у процесі наукового дослідження
відіграють наукові керівники. Під час викладання викладачами враховуються тематики дисертаційних досліджень
здобувачів

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

Факультет міжнародних відносин забезпечує надання усім учасникам доступну і зрозумілу інформацію щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компоненів.
Основна інформація щодо цілей та змісту ОНП «Міжнародне право», заявлених програмних результатів навчання
розміщена на його сайті (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Зміст освітніх компонентів на сайті
представлений у вигляді силабусів робочих програм дисциплін. Повний обсяг навчальних матеріалів, порядок та
критерії оцінювання за кожним освітнім компонентом презентуються аспірантам на початку семестру викладачами.
Разом із тим слід зазначити, що деякі освітні компоненти ОНП потребують оновлення, оскільки датовані 2019 р.
(напр. Міжнародна правотворчість, Науковий семінар, Міжнародна юстиція). Крім того, освітні компоненти ОНП не
враховують дистанційну форму проведення занять.

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

Для здобувачів ОНП «Міжнародне право» створені достатні умови для поєднання навчання та досліджень, що
підтверджується таким: зміст ряду освітніх компонентів (“Сучасні тенденції міжнародного права”, ”Науковий
семінар”, “Методологія підготовки наукової публікації”, “Підготовка науково-інноваційного проеку” тощо) орієнтує на
відпрацювання відповідних дослідницьких компетентностей; зміст освітніх компонентів враховує результати
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дослідницької та проектної̈ діяльності викладачів (підтверджено в ході спілкування з викладачами, здобувачами та
зовнішніми стейкхолдерами), здобувачі мають можливість консультуватися з викладачами щодо використання
матеріалу дисциплін для проведення дослідження за темою дисертації; результати досліджень аспіранти публікують
у наукових виданнях факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка ( https://intrel.lnu.edu.ua/research/our-
publisher), а також публікують свої дослідження за результатами участі у щорічних міжнародних конференціях
«Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право» у збірниках матеріалів конференції
(https://intrel.lnu.edu.ua/research/inshi-vydannya), у інших виданнях у т. ч. закордонних наукових періодичних
виданнях інших держав та у виданнях України, які внесено до міжнародних наукометричних баз; ОНП забезпечує
поєднання навчання і наукових досліджень через залучення аспірантів до виконання науково-дослідних тем кафедр
(https://intrel.lnu.edu.ua/research/research-areas). По-п’яте, викладачі та аспіранти беруть участь у різних програмах
міжнародного обміну, стажування.

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

Професорсько-викладацьким складом здійснюється оновлення змісту ОНП, передбачених курсів в залежності від
характеру, змісту та особливостей навчальної дисципліни, з урахуванням сучасних наукових тенденцій, актуальної
інформації, результатів досліджень, зокрема на підставі нових публікацій, які за своїм змістом суттєво доповнюють
існуючі доктрини у сфері міжнародного права (дисертації, монографії, енциклопедії тощо)

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

У ЗВО сформовано достатній потенціал для забезпечення інтернаціоналізації діяльності: 1) наявність Стратегії
міжнародної діяльності Львівського університету (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf) та “Положенням про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів”; (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-
projects.pdf). 2) функціонування Internatinal Office, Програми міжнародних обмінів, Європейських програм і
міжнародних проектів, національних програм обміну (плацкарт) тощо. ЗВО створено умови для студентської та
викладацької академічної мобільності (ERASMUS+). Відповідні факти, зазначені у відомостях самооцінювання ЗВО,
підтверджені в ході проведених зустрічей та аналізу документів. Результатами інтернаціоналізації є міжнародні
стажування викладачів та наукових керівників. Зокрема: проф. Репецький В.М. (2017,2020 Варшава, Польща)(2016
Краків, Польща), проф. Микієвич М.М. (2019, Німеччина, Гейдельберг) (2018, Вільнюс, Литва); Земан І.В. (2016,
Німеччина, Єна) (2019, Німеччина, Берлін)(2018 Польща, Варшава); доц. Гутник В.В. (2019, Відень, Австрія) (2019,
Вроцлав, Польща) (2018 Вільнюс, Литва); доц.Лисик В.М.(2018, Краків, Польща).

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО передбачено чіткі і зрозумілі форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень
аспірантів забезпечується шляхом закріплення вимог щодо їх організації та проведення у Тимчасовому положенні
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та
Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Аспірант отримує усю необхідну інформацію щодо навчального курсу та форм контролю, так, на перших заняттях
отримує програму (силабус), перелік контрольних/екзаменаційних запитань, питання для усного чи письмового
опитування, зразки тестів, а також інформацію про критерії оцінювання, розподіл балів між окремим компонентами.
У звіті ЕГ зазначено, що здійснюється процедура опитування здобувачів з метою з’ясування задоволеності їх рівнем
об’єктивності оцінювання та попередження негативних явищ, а в СО наводяться статистичні дані, однак відсутнє
посилання на інформаційний ресурс.

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

Стандарт відсутній

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

Проведення контрольних заходів на усіх рівнях вищої освіти в Університеті регулюється «Положенням про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf (розділу 7). У 2020 р. прийнято
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського університету
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf. Особливості проведення контрольних
заходів у межах підготовки здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії закріплені у Розділі 5 «Організація
планування та проведення контрольних заходів» Тимчасового положення https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. Вказані документи розміщені на сайті Львівського університету
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/, відділу аспірантури та
докторантури https://aspirantura.lnu.edu.ua/ і факультету міжнародних відносин
https://intrel.lnu.edu.ua/about/introduction.

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

Академічна доброчесність в університеті забезпечується: Положенням про забезпечення академічної доброчесності у
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодексом академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx), на підставі якого працівники (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx) та здобувачі вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx) підписують відповідні декларації про дотримання
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Потребує уточнення
процедура повторного складання іспиту з метою забезпечення об’єктивності екзаменаторів, зокрема щодо участі або
неучасті безпосереднього екзаменатора; шифрування роботи, як зазначила ЕГ

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, повною мірою
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання.
Професорсько-викладацький склад, задіяний до забезпечення викладання дисциплін ОНП, відповідає щонайменше
вимогам, викладених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Кількість здобувачів, якими
одночасно керує один керівник, відповідає вимогам пункту 24 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії і доктора наук». Задля можливості здійснення атестації здобувачів вищої освіти PhD, створення
разових рад, рекомендовано посилити роботу щодо опублікування досліджень наукових керівників аспірантів у
виданнях, що індексуються в базах данних Scopus та/або Web of Science Core Collection, що є однією з умов,
передбачених Постановою КМУ від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії».

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

Конкурсний добір викладачів забезпечується у відповідності до положень Порядку проведення конкурсного відбору
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Процедура конкурсного добору
відповідає принципам відкритості, гласності, законності, рівності прав, незалежності, об’єктивності та
обґрунтованості рішень, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково- педагогічних
працівників.

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

Представникам роботодавців надаються можливості формування та подання власних рекомендацій стосовно
організації та реалізації освітнього процесу; роботодавцями забезпечуються бази практик студентів, здійснюється
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рецензування робіт; представники роботодавців залучаються до проведення цілого тематичних занять
((https://www.lnu.edu.ua/zakhyshchenyy-spozhyvach-osnova-konstruktyvnoi-vzaiemodii-dlia-derzhavy-biznesu-i-
suspilstva/, (https://wurces.wixsite.com/website/next-events)

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

На факультеті міжнародних відносин проводяться зустрічі викладачів-практиків, а також експертів, дипломатів та
державних діячів зі студентами та аспірантами. Інформація та короткі прес-релізи проведених зустрічей та заходів
міститься в рубриці “Новини” на сайті факультету (https://intrel.lnu.edu.ua/news/oholoshennia-zustrich-z-ekspertamy-
rady-yevropy-dr-endi-vil-iamsonom-ta-volodymyrom-kebalom, https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorkoiu-
stetsonskoho-universytetu-mayhill-courtney-fowler, https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorom-kaliforniyskoho-
derzhavnoho-universytetu-usa-ibrahim-al-marashi, https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-iz-nadzvychaynym-i-
povnovazhnym-poslom-velykoi-brytanii-v-ukraini-melindoiu-simmonz, https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-zi-
spetsialistom-svitovoho-banku-olehom-khalaimom)

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

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом організації та проведення заходів з підвищення
кваліфікації і підвищення педагогічної майстерності.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У ЗВО здійснюються заходи щодо стимулювання викладацької майстерності. В Університеті реалізуються вимоги
Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf, Положення про мотиваційний фонд
Львівського національного університету імені Івана Франка від 12.03.2019 р. (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Система заохочення і стимулювання викладачів висвітлена у
“Положенні щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання”
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/awards/).

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

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. Здобувачі мають вільний доступ до Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка https://lnulibrary.lviv.ua/, фонди якої включають спеціалізовану літературу, а також
доступ до малих наукових бібліотек, які розміщені на кафедрах міжнародного права та європейського права із
актуальною літературою. Зокрема, аспіранти спеціальності 293 "Міжнародне право" мають змогу користуватися
міжкафедральною бібліотекою з міжнародного права та права ЄС, яка налічує більше 1200 найменувань та повністю
відповідають науковим інтересам аспірантів. Серед джерел більше 800 книг англійською, німецькою та французькою
мовами, подаровані професором Віденського університету К.Земанеком (Katalog_Zemanek)
(https://intrel.lnu.edu.ua/department/mizhnarodnoho-prava (вкладка Дослідження)); каталог
англо/німецько/франкомовної літератури (http://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Katalog_Zemanek.xls).
Окрім університетських бібліотечних ресурсів аспіранти мають веб доступ до Бібліотеки Конгресу США та Британської
бібліотеки (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/library). Аудиторний фонд оснащено мультимедійними комплексами.
Здобувачі мають доступ до конференц залу, який оснащений мультимедійною дошкою.

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

2. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних
ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП. ЗВО враховує потреби та
інтереси аспірантів для підтримання освітнього середовища, зокрема, після організаційних зустрічей були враховані
потреби й інтереси, та створено вільний студентський простір з усім необхідним для навчання та проведення дозвілля
обладнанням у межах якого аспіранти вільно можуть організовувати і проводити свій час (https://www.lnu.edu.ua/na-
fakul-teti-mizhnarodnykh-vidnosyn-orhanizuvaly-vil-nyy-students-kyy-prostir/). Також на факультеті міжнародних
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відносин було створено зал з інтерактивною дошкою, який використовується для проведення конференцій на яких
здобувачі можуть апробовувати власні дослідження. Створені навчальні центри іноземних мов дають можливість
розвивати мовні навички (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/).

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

Навчальні корпуси ЗВО, які використовуються для забезпечення освітнього-наукового процесу створюють безпечні
умови навчання та праці (у всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічні норми, дотримано правил
пожежної безпеки, працює медичний пункт). В Університеті діє психологічна служба
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), яка пропонує онлайн-консультації, здобути
навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді тощо. Здобувачі мають можливість безкоштовно
отримати фахову психологічну допомогу в рамках роботи, яку проводить Психологічна служба університету
(семінари, тренінги, консультації). Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного
університету імені Івана Франка, здобувачі освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя, які є обов’язковими.

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

Здобувачі мають усі можливості для отримання необхідної інформації у зручний для себе спосіб – через офіційні
сайти відділу аспірантури та докторантури, університету або сайт факультету або на сторінках у соціальних мережах. У
ЗВО існує представницький орган захисту прав аспірантів, а саме Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених. Який діє на підставі “Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів…”
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Соціальну підтримку надає Первинна
профспілкова організація студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/profkom). Також проводяться регулярні заходи щодо
інформування здобувачів щодо міжнародної академічної мобільності, можливостей додаткової освітньої та
позаосвітньої діяльності. ЗВО розміщує повну і доступну інформацію щодо академічної мобільності на сайті
факультету в розділі новини (напр., https://intrel.lnu.edu.ua/news/v-elsa-lviv-tryvaie-reiestratsiia-na-ekspres-kurs-the-
art-of-mooting-koly-uchast-tse-vzhe-peremoha). За результатами моніторингу приймаються відповідні організаційні
рішення.

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

ЗВО має відповідні умови для інклюзивного навчання, виховання та розвитку для усіх груп здобувачів освіти, у тому
числі з урахуванням їхніх особливих потреб та можливостей. З умовами для інклюзивного навчання можна
ознайомитись в презентації (https://www.youtube.com/watch?v=WyP-
zX3DJ9M&ab_channel=%D0%9B%D0%9D%D0%A3%D1%96% https://education-quality.lnu.edu.ua/wp-
content/video/2020-04-16-campus.mp4 https://education-quality.lnu.edu.ua/wp-content/video/2020-07-13-main.mp4).
Інтереси осіб з особливими потребами представляє «Ресурсний центр з інклюзивної освіти»
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Права та обов’язки таких осіб визначенні Статутом Львівського
національного університету імені Івана Франка від 17 травня 2018 р. На офіційному веб-сайті Університету, розміщена
інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень закладу
(https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-tainshykh-malomobil-nykh-
hrupnaselennia-do-prymishchen/)

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

У ЗВО існує чітка, зрозуміла і доступна для усіх учасників освітнього процесу політика і процедури вирішення
конфліктних ситуацій. Спеціальні процедури щодо врегулювання конфліктних ситуацій передбачені у Положенні про
Комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка від
25.09.2019 (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Комісія з питань етики та
професійної діяльності забезпечує вирішення конфліктних ситуацій в освітньому середовищі, пов’язаних з
корупційними проявами, із проявами гендерного насильства, дискримінації чи домагань у різних проявах тощо.
Процедури розгляду таких заяви регламентуються у розділі 5 «Порядок подання та розгляду заяв». У ЗВО діє телефон
довіри (032) 239 41 00 або dovira_lnu@ukr.net; призначено уповноважену особу з питань запобігання та протидії
корупції.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітнії програм здійснюється
відповідно до “Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/
uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) та “Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-
educationquality.pdf), які регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП. Підставами для оновлення ОНП є ініціатива та пропозиції керівника РПГ та/або викладачів програми,
результати співпраці з ключовими стейкхолдерами та випускниками

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

Аспіранти залучені до процесу перегляду ОНП та інших процедур забезпечення якості ОНП. Це реалізується через
членство в науковому товаристві студентів та аспірантів, у роботі робочих проектних груп з розробки та
супроводження освітніх програм. Позиція здобувачів вищої освіти враховується через періодичні опитування щодо
якості організації освітньої діяльності та під час безпосереднього спілкування з науковим керівником або членами
кафедри. За результатами цих процедур формується пропозиції спрямовані на покращення освітнього процесу з
урахуванням пропозицій здобувачів вищої освіти

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

Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП через зовнішню експертизу освітньої програми на
етапах її затвердження і модернізації, участь у засіданні робочої проектної групи ОНП. До роботи проектної групи з
перегляду ОНП залучаються кваліфіковані спеціалісти з міжнародного права. Прикладом залучення є участь
стейкхолдерів у перегляді ОНП 2019 під час засідань робочої групи. На одному з засідань було запропоновано проф.
В. Ковальчуком зробити нормативною дисципліну «Інтелектуальна власність та трансфер технологій», оскільки на
його думку вона є оскільки вона відіграє велику роль в механізмі захисту авторського права

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

Випусників за ОП ще не було. Натомість наявні рекомендації випускників минулих років, які брали участь у перегляді
ОНП 2019. Створено відповідне опитування щодо наданих освітніх послуг для майбутніх
(https://docs.google.com/forms/d/1ViQc2NXUZ8dOLGe7zdnbdPlifymiGB6YAAesn6u8NUY/viewform?edit_requested=true)

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

Система забезпечення якості ЗВО забезпечує виявлення недоліків шляхом проведення опитувань та безпосереднього
спілкування здобувачів з представниками кафедри. Під час реалізації освітньо-наукової програми були виявлені та
враховані недоліки в ОНП на 2020/2021. Через опитування були виявленні такі недоліки, як: перегляд змістовного
наповнення практичних занять; забезпечення практичної підготовки; перегляд форм поточного і проміжного
контролю знань; доповнити перелік вибіркових навчальних дисциплін, що запроваджуватимуться з 2020-2021
навчального року

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

Акредитується вперше

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

На факультеті міжнародних відносин добре сформована культура якості вищої освіти. Оскільки учасники академічної
спільноти факультету безпосередньо долучені до процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП. Прикладом
цього внесення та модернізація навчальних програм відповідно тенденціям та змінам в міжнародному праві. Також
учасники академічної спільноти можуть вносити зауваження та пропозиції до ОНП та навчальних планів підчас
засідань кафедр, робочої групи та Вченої ради факультету; надання пропозиції та зауваження під час обговорення та
затвердження тем дисертаційних досліджень, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Сторінка 11



Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Права та обов'язки здобувачів та інших учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими. Доступ до нормативних
документів, які містять положення про права та обов’язки учасників освітнього процесу наявні у вільному доступі для
всіх учасників освітнього процесу. Доступ здійснюється через офіційний сайт ЗВО або сайт факультету. Звітування
аспірантів проводиться двічі на рік у відповідні звітні періоди. 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 Положення про організацію
освітнього процесу освітнього процесу у у Львівському національному університеті імені Івана Франка:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf

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

Проект ОНП не був оприлюднений на сайті факультету

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

Інформація проектів освітніх програм містить точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її
цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних
зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та суспільства. Зміст проектів ОНП є чітким та зрозумілим та знаходиться в
вільному доступі на офіційному сайті факультету. З навчальним планом відповідної ОНП та відповідною ОНП можна
ознайомитись на сайті відділу аспірантури та факультету (Плани: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Navch.plan_zaochna_2017-2.pdf, https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Navch.plan_denna_2017-2.pdf, ОНП: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/Osvitn-o-naukova-prohrama-293-Mizhnarodne-pravo.pdf)

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам здобувачів і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та
викладацької діяльності у ЗВО за спеціальністю “Міжнародне право”. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх
компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам
законодавства та усталеній практиці щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. Зміст
ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів.

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

Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) у переважній більшості відповідає напряму досліджень наукових
керівників, що підтверджується науковими профілями керівників здобувачів вищої освіти на Google Scholar та їх
науковими публікаціями.

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

ЗВО надає можливість апробації результатів досліджень у фаховому виданні «Вісник Львівського національного
університету Серія: Міжнародні відносини», участь у регулярних всеукраїнських та міжнародних конференції,
круглих столах. Прикладами можливості апробації дослідження є щорічна звітна наукова конференція факультету
http://research.lnu.edu.ua/conference/sum_conference-2019. Забезпечено доступ до матеріально-технічної бази, а саме
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доступ до комп’ютерних класів та лабораторій, оснащених сучасними ліцензійними програмами, до науково-
дослідних центрів факультету та університету (Центр досконалості Жана Моне, Центр міжнародної безпеки та
партнерства http://www.ispc.org.ua/publications, Інформаційний центр ЄС https://centres.lnu.edu.ua/eui/); надано
доступ до бібліотечного фонду факультету та університету; вільний доступ до електронних наукових баз даних,
зокрема “Scopus” та “Web of Science”; веб доступ до Бібліотеки Конгресу США та Британської бібліотеки
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/library). Науково педагогічні працівники ОНП «Міжнародне право» заохочують за
написання наукових статей та монографій; впровадження новітніх методів навчання, спрямованих на здобуття
здобувачами знань у сфері практичного застосування міжнародного права. Заохочення здійснюється на підставі
Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки (Нова редакція)
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf

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

ЗВО постійно залучає здобувачів ВО до міжнародної̈ академічної̈ мобільності, долучає їх до міжнародної̈ академічної̈
спільноти за спеціальністю Міжнародне право, зокрема через виступи на конференціях, публікації̈, участь у спільних
дослідницьких проектах тощо. Реалізовується вказана діяльність через Internatinal Office, Програми міжнародних
обмінів, Європейські програми і міжнародні проекти, національні програми обміну (плацкарт) тощо. Навчання,
викладання та наукові дослідження у межах ОНП ґрунтуються на Стратегії міжнародної діяльності Університету
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf. Наукові праці аспірантів безпосередньо
присвячені вивченню міжнародного права та представляються за кордоном шляхом їхньої презентації на наукових
заходах й публікації у міжнародних виданнях. Здобувачі ВО беруть участь у міжнародних наукових конференціях;
відвідують лекції̈ та тренінги зарубіжних вчених. Розвитку міжнародної̈ академічної̈ мобільності здобувачів ОНП
сприяють компетенції̈ вільного володіння іноземними мовами професійного спрямування, що є притаманним також
їх науковим керівникам. Інтернаціоналізація діяльності ЛНУ ім. І. Франка регламентується Стратегією міжнародної
діяльності Львівського університету (http://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf) та “Положенням про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf).

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

Наукові керівники активно здійснюють свою науково-дослідницьку діяльність згідно тематики наукових досліджень
кафедр, результати якої регулярно щорічного публікується у фахових виданнях, презентуються на конференціях.
Наукові керівники аспірантів працюють у рамках науково-дослідних робіт кафедр: теми кафедри міжнародного права
- «Україна у сучасних міжнародно-правових відносинах», «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та
перспективи розвитку», теми кафедри європейського права, “Організаційно-правові механізми імплементації
європейських правових стандартів в національний правопорядок України”, «Правові форми та механізми реалізації
міжнародної правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі».

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

Питання щодо правил дотримання академічної доброчесності регулюється Положенням про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ ім.І.Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Перевірка на академічний плагіат здійснюється на різних етапах
навчання. Прикладами забезпечення академічної доброчесності є перевірка академічних текстів (монографій, статей,
дисертацій) учасників освітнього процесу на наявність плагіату. Перевірка здійснюється безоплатно відповідальними
на факультеті або відповідальною особою, яка займається обробкою публікації для Віснику Львівського університету
Серія «Міжнародні відносини». Кожним учасником академічної спільноти є обов’язковим підписання Декларації про
дотримання академічної доброчесності (https://intrel.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-deklaratsiy- pro-akademichnu-
dobrochesnist). Здобувачі ознайомлені з наслідками виявлення академічного плагіату.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
ЗВО слід чіткіше формулювати особливості (унікальність) ОП, що сприятиме привабливості вступників та
спрощуватиме їх вибір на користь тієї чи іншої програми навчання

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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1.Внести зміни і уточнення (ОНП заявлена за спеціальністю 293, а в характеристиці мова йде про 082 Міжнародне
право). Слід сформулювати програмні результати навчання, матрицю відповідності освітніх компонентів результатам
навчання та компетентностям, розробити структурно-логічну схему. 2. В обов’язковому блоці дисциплін освітньо-
наукової програми (ОНП) збільшити кількість кредитів на ті дисципліни, що формують фахові компетентності, до
визначеного нормативу мінімум 12 кредитів. Для даної ОНП, скоріше за все, це означатиме і збільшення в
обов’язковому блоці кількості дисциплін, що формують фахові компетентності. 3. Запропонувати у вибірковому блоці
дисципліни, що відносяться до набуття знань і здібностей у вузькій спеціалізації, релевантній темам наукових робіт
аспірантів. 4. Розширити список дисциплін вільного вибору за рахунок дисциплін, які пропонуються для інших рівнів
вищої освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Підвищити важелі стимулювання здобувачів з метою активної реалізації ними існуючої в ЗВО можливості щодо
академічної мобільності, що спрятиме інтернаціоналізації освіти та популяризації вітчизняної освіти, притоку
іноземних абітурієнтів

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Факультету слід здійснити моніторинг актуальності освітніх компонентів ОНП. Врахувати особливості здійснення
навчального процесу в режимі онлайн, визначити відповідні критерії оцінювання за дистанційної форми навчання.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Задля забезпечення прозорості процедури опитування здобувачів з метою з’ясування задоволеності їх рівнем
об’єктивності оцінювання та попередження негативних явищ, та щодо впровадження змін на підставі пропозицій
здобувачів, отриманих у результаті опитування, слід вказувати інформаційний ресурс або іншу форму, яка була
використана Потребує уточнення процедура повторного складання іспиту з метою забезпечення об’єктивності
екзаменаторів, зокрема щодо участі або неучасті безпосереднього екзаменатора; шифрування роботи, як зазначила ЕГ

Критерій 6. Людські ресурси
Зважаючи на специфіку спеціальності 293 рекомендовано розширити сферу роботодавців за рахунок міжнародних
структур, їх представництв у регіоні, зокрема почесних консульств, представництв міжнародних організацій тощо.
Задля можливості здійснення атестації здобувачів вищої освіти PhD, створення разових рад, рекомендовано посилити
роботу щодо опублікування досліджень наукових керівників аспірантів у виданнях, що індексуються в базах данних
Scopus та/або Web of Science Core Collection, що є однією з умов, передбачених Постановою КМУ від 06 березня 2019 р.
№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендації відсутні

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Вважаємо доцільною рекомендацію ЕГ щодо створення та розміщення єдиного каталогу вибіркових дисциплін для
аспірантів, який, до речі, створено на сайті З В О для здобувачів 1-2 рівнів вищої освіти
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/vybirkovi-kursy)

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано вчасно оприлюднювати інформацію щодо будь-яких змін ОНП з метою надання можливості для
стрейкхолдерів висловити свої побажання щодо її змісту, складових, що сприятиме її удосконаленню.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Задля забезпечення повноцінної підготовки аспірантів до наукової професії та якісної підготовки дисертації, слід
приділяти детальну увагу щодо вибору тем дисертаційного дослідження і відповідних наукових керівників з
урахуванням умови відповідності обраної тематики напряму досліджень останніх. Задля зручності (орієнтовності)
здобувачів слід розробити проект перспективних тем (з можливістю подальшого корегування) для написання
наукових робіт, які відповідатимуть тематиці потенційних керівників.

4. Додатки
Відсутні

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ПЕТРУШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
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