
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Запара Світлана Іванівна, Горбік Дар`я Сергіївна, Єрмоленко Дмитро
Олександрович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.09.2020 р. – 18.09.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates

Програма візиту експертної групи https://intrel.lnu.edu.ua/news/vidkryta-zustrich-z-ekspertamy-z-
akredytatsii-op-mizhnarodne-pravo

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-наукова програма «Міжнародне право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розроблена у
2016 р. робочою групою у складі: проф. Микієвич М.М. (гарант ОНП), проф. Грищук О.В. та проф. Репецький В.М.
Разом з тим, підготовка здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка за
спеціальністю Міжнародне право здійснюється з моменту створення кафедри у 1991 р. За цей період кандидатські
дисертації підготувало більше 50 осіб. На ОПП наявні рецензії та відгуки роботодавців: К. Терек-Медвецькі (в.о.
Представника МЗС України у Львові); В. Ковальчука (Національний університет «Львівська політехніка»); М.
Коваліва (Львівський державний університет внутрішніх справ). Освітньо-наукова програма затверджена та
рекомендована до впровадження Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка
(Протокол №20/5 від 25 травня 2016 р.) зі змінами та доповненнями, затвердженими Вченою радою ЛНУ імені
Івана Франка 30 травня 2017 р. (протокол № 35/5) ОНП є актуальною на даний час та збалансованою у контексті
врахування сучасних вимог ринку праці та інтересів різних груп стейкхолдерів (що знайшло підтвердження під час
інтерв’ювання здобувачів, роботодавців та випускників). Вона узгоджується із місією та стратегією розвитку ЗВО.
Мета, завдання та зміст ОНП сформульовані з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці із
урахуванням галузевого та регіонального контексту. ОНП відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Національної рамки кваліфікацій,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341, Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. № 1187. За результатами акредитаційної експертизи експертною групою визначено, що ОНП та
освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію
освітніх програм, з недоліками за окремими критеріями, що не є суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони та позитивні практики визначені за кожним критерієм оцінювання. Вони є достатньо
переконливими і забезпечені необхідними фактами і доказами, що лягло в основу обґрунтування визначення рівня
відповідності освітньої програми кожному критерію оцінювання. З відмічених експертною групою сильних сторін
освітньої програми можна виділити наступне: підготовка аспірантів проводиться на усталених традиціях львівської
школи міжнародного права; наявний якісний науково-викладацький склад; практичне спрямування програми;
існує багаторічна співпраця із провідними інституціями органів державної влади, національними та зарубіжними
правничими школами; чіткість і зрозумілість правил прийому у контексті їх доступності для розуміння потенційних
здобувачів освіти; відсутність певних обмежень та привілеїв щодо вступу до навчання на ОП, обґрунтованих чи
необгрунтованих дискримінацією; процес наукових досліджень пов’язаний із системною інтернаціоналізацією
діяльності закладу вищої освіти; розроблено та затверджено відповідні нормативні положення, які перебувають у
відкритому доступі та містять чітко визначені процедури застосування; правила проведення контрольних заходів
чітко прописані, є зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу; чітко організовано діяльність з
популяризації академічно доброчесності та протидії академічному плагіату; переважна більшість викладачів
залучених до викладання предметів за ОНП мають науковий ступінь доктора наук; ведеться постійна робота
спрямована на підвищення кваліфікації викладачами, а також відбувається стимулювання написання викладачами
наукових статей та монографій; впровадження новітніх методів навчання, спрямованих на здобуття здобувачами
знань у сфері практичного застосування міжнародного права; реально існуюча практика участі наукових керівників
аспірантів у дослідницьких проектах; широкий спектр організаційних заходів (регулярні всеукраїнські та
міжнародні конференції, фаховий юридичний збірник «Вісник Львівського національного університету. Серія:
Міжнародні відносини», круглі столи, публікації в межах дослідницьких проектів) та належні матеріальні умови для
апробації результатів наукових досліджень аспірантів

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони та недоліки освітньої програми визначені за кожним критерієм, де вказано, що вони не суттєво
впливають на досягнення відповідних програмних результатів навчання та провадження освітнього процесу
загалом. Разом з тим, експертна група відмітила, що усунення визначених недоліків та слабких сторін освітньої
програми покращить якість надання освітніх послуг, для чого були надані певні рекомендації щодо удосконалення
освітньої програми, а саме: включити до ОНП програмні результати навчання, матрицю відповідності освітніх
компонентів результатам навчання та компетентностям, а також структурно-логічну схему; удосконалити змістовну
частину та порядок анкетування здобувачів ОНП; здійснити мотивування студентів для використання свого права на
академічну мобільність, шляхом проведення додаткових співбесід, тренінгів, консультацій, та додатково
інформувати їх про наявні можливості; врахувати в НП до ОНП можливість зарахування результатів навчання,
набутих у неформальній освіті; з метою детальної регламентації процедур оскарження результатів поточних
контрольних заходів, на думку членів експертної групи, слід було б розробити та прийняти відповідне нормативне
положення; з метою запобігання проявам академічного плагіату та широкого інформування усіх учасників
навчального процесу, більше залучати представників студентського самоврядування до популяризації академічної
доброчесності; удосконалити механізми забезпечення об'єктивності екзаменаторів під час контрольних заходів
(наприклад, шляхом шифрування письмових робіт) з метою попередження їх необ'єктивності; додатково
розміщувати на сайті факультету інформацію щодо пропозицій із вдосконалення ОНП «Міжнародне право» від
роботодавців та студентів; забезпечити взаємозв'язок між тематикою досліджень усіх здобувачів наукового ступеня
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доктора філософії та змістом навчання; посилити інтернаціоналізацію діяльності ЗВО, наприклад, шляхом
створення можливостей для здобувачів освіти публікувати статті у іноземних друкованих виданнях міжнародних
партнерів ЗВО

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.

Освітня програма має достаньо чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf) та забезпечують формування
висококваліфікованого науковця. На думку авторів ОНП її унікальність полягає у тому, що підготовка аспірантів
проводиться на усталених традиціях львівської школи міжнародного права, її попереднього довголітнього
позитивного досвіду а також якісному викладацькому складі та практичному спрямуванні ОНП. Під час робочих
зустрічей із стрейкхолдерами (зокрема, завідувачем кафедри міжнародного права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого Яковюком І.В.; завідувачем кафедри конституційного та міжнародного права
Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», д.ю.н., проф.
Ковальчуком В. Б.; завідувачем кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету
внутрішніх справ, к.ю.н., проф. Ковалів Мирославом Володимировичем; представником Міністерства закордонних
справ України у Львові Терек-Медвецькі К.В. та іншими стейкхолдерами) зверталась увага на унікальність ОНП як
такої, що здійснює підготовку аспірантів з урахуванням практичних проблем європейського права (про це звертав
увагу Яковюк І.В. та інші стейкхолдери) та регіональних особливостей, зокрема, транскордонного співробітництва у
різних сферах, підкреслювався фаховість наукових консультантів (на цьому наголошували Яковюк І.В.; Ковальчук В.
Б. та інші стейкхолдери), їх здатність за допомогою ОНП реалізувати освітні та наукові стандарти, генерувати зміни,
які потребує регіон, країна, світ, формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу. Поза
тим, мета ОНП та представлений перелік тем дисертаційних досліджень охоплюють широке коло наукових
проблем, що “розмивають” її унікальність. Видається доцільним рекомендувати ЗВО звернути увагу на рекомендації
стейкхолдерів, що пов’язують унікальність ОНП, передусім, із дослідженням проблем європейського права та
регіональних особливостей у сфері міжнародного права.

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. Експертна група переглянула
рецензії̈-відгуки стейкхолдерів та протоколи засідання кафедри, де обговорювалися питання щодо формування та
удосконалення ОНП. Експертна група встановила, що на факультеті міжнародних відносин постійно 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. Учасники освітньо-наукового процесу підтвердили відкриту позицію ЗВО щодо врахування їх думок з
приводу змісту ОНП. З цією метою 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-mizhnarodnoho-ta-ievropeys-koho-prava-z-predstavnykamy-robotodavtsiv). При цьому,
стейкхолдери звернули увагу, що опитування не носило системний характер, натомість їх пропозиції, переважно,
подавались на робочих, неформальних зустрічах, під час яких відбувався обмін думками щодо перспектив розвитку
ОНП. Наприклад, під час інтерв’ю із аспірантами останні навели приклад удосконалення ОНП за їх рекомендацією.
Зокрема, на одній із спільних зустрічей адміністрації ЗВО із аспірантами, останні наголошували на важливості
знань, пов’язаних із інтелектуальною власністю. Як наслідок, дисципліна “Інтелектуальна власність та трансфер
технологій” була переведена із дисциплін вільного вибору здобувачів до нормативних навчальних дисциплін. При
цьому, здобувачі вищої освіти, викладачі, роботодавці, випускники одностайно підкреслювали, що можливості ОНП
дозволяють формувати та розвивати науковий кадровий потенціал та наукову школу. Поряд із цим, ЗВО надав
результати письмового опитування (файл з назвою “Результати опитувань аспіранти ОНП “Міжнародне право”, 70%
яких задоволені якістю освітнього процесу. Проте зазначений документ охоплює всіх здобувачів спеціальності і не
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містить пропозицій щодо удосконалення змісту представленої ОНП. Жодних зауважень до ОНП з боку у цьому
опитуванні аспірантів не виявлено. Стейкхолдери стверджували, що переважна більшість усних пропозицій
здобувачів вищої освіти (шляхом врахування результатів їх опитування у 2020 р.) враховані у проєкті ОНП на 2020-
2021 р. Також, стейкхолдери одностайно відзначали якість підготовлених здобувачів та їх наукових праць.

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.

Зустрічі із стейкхолдерами під час акредитації ОНП засвідчили спрямування останньої на розвиток спеціальності
“Міжнародне право” та потреби ринку праці. Стейкхолдери (завідувач кафедри конституційного та міжнародного
права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», д.ю.н.,
проф. Ковальчук В.Б.; завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету
внутрішніх справ, к.ю.н., проф. Ковалів М.В.; представник МЗС України у Львові Терек-Медвецькі К.В.) підтвердили
витребуваність випускників ОНП в закладах, що вони представляють. Також, стейкхолдери вважають, що тематика
дисертацій (https://intrel.lnu.edu.ua/research/aspiranty-doktoranty), відповідає сучасним тенденціям розвитку науки
міжнародного права. При розробці ОНП Міжнародне право враховувався досвід освітніх програм підготовки
докторів права таких іноземних ЗВО, як: Гумбольдтський університет (Німеччина) кафедра міжнародного права
Георга Нольте https://www.hu-berlin.de/de/promovierende - запозичення методології розробки таких вибіркових
курсів, як міжнародна правотворчість та міжнародна юстиція; школи міжнародного права Вроцлавського
університету (Польща); Вільнюського університету (Литва). ЗВО надав договори про співпрацю із цими
університетами. На думку стрейкхолдерів галузевий та регіональний контекст ОНП підтверджується тематикою
наукових досліджень здобувачів, через призму врахування регіональних особливостей, зокрема, транскордонного
співробітництва у різних сферах (екологія, міграція, трудові ресурси), дослідженням історії правничої школи.
Наприклад, монографічне дослідження доц. І.В. Земана на тему: “Наука міжнародного права у Львівському
університеті” (Львів, 2015); дослідження аспіранта Шередько О.М. на тему: “Внесок Герша Лаутерпахта у розвиток
концепції прав людини у міжнародному публічному праві” підтверджують внесок Львівської школи міжнародного
права у національну науку міжнародного права. Враховано регіональний контекст і в межах програмних результатів
певних освітніх компонентів, як от в межах навчальної дисципліни «Історія міжнародно-правових вчень».
Встановлено, що потреби ринку праці в ЗВО досліджуються системно. Так, в ЗВО створений та функціонує Відділ
кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який щорічно організовує різного роду заходи, інформує учасників
освітнього процесу про потреби ринку праці, проводить День кар'єри ЄС online, публікує Дайджест можливостей на
facebook сторінці - це підбірка інформації для студентів щодо актуальних вакансій, можливостей для стажування та
практики, проводить опитування Роботодавців та Випускників, Майстерню кар'єри online та відео-проєкт
Роботодавець і криза: зміни і нові можливості для молоді, інформує черех популярні соціальні мережі Instagram та
Telegram канали для кращого інформування здобувачів ВО

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

Стандарт на вказаному рівні освіти та за вказаною спеціальністю відсутній. Програмні результати навчання ОНП
Міжнародне право у 2016 році та у 2017 році формувались відповідно до чинних на той час вимог Національної
рамки кваліфікацій, що була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12. Встановлено, що ОНП змінювалась
формально (без сутнісних змін в контексті освітніх компонентів) один раз, в 2017 році, що було пов’язано із
переходом спеціальності в іншу галузь “Міжнародні відносини”. Змістовні зміни до програми підготовлені на основі
аналізу результатів її обговорення зі стейкхолдерами у 2020 році, після чого підготовлений проект ОНП на 2020-
2021 рр., в якому передбачені програмні результати навчання, матриця відповідності освітніх компонентів
результатам навчання та компетентностям, а також структурно-логічна схема Проект ОНП додається до цього звіту.
Змістове наповнення програмних результатів навчання ОНП відповідає вимогам національної̈ рамки кваліфікації̈
дев’ятого кваліфікаційного рівня (восьмого рівня до набрання чинності Закону України «Про освіту» № 2545-VIII
від 05.09.2017 року та НРК в редакції̈ Закону № 392-IX від 18.12.2019 року). ЗВО враховані Методичні рекомендації̈
щодо розроблення стандартів вищої̈ освіти (Наказ МОН України від 11 вересня 2015 року № 922 (зі змінами).
Зокрема, аналіз зустрічей із стейкхолдерами, представленого самоаналізу ОНП, змісту та анотацій дисциплін, змісту
ОНП та її проекту на 2020-2021, свідчить про відповідність вимогам Національної рамки кваліфікацій

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Сильною стороною ОНП є те, що підготовка аспірантів проводиться на усталених традиціях львівської школи
міжнародного права, наявний якісний науково-викладацький склад, практичне спрямування програми. Існує
багаторічна співпраця із провідними інституціями органів державної влади, національними та зарубіжними
правничими школами. Роботодавці визнають якість підготовлених випускників, готові їх працевлаштовувати.
Наявний достатній потенціал поглиблення співпраці з роботодавцями в майбутньому. Здобувачі надають схвальні
відгуки про фаховий рівень науково-викладацького складу. ЗВО має гідний рівень міжнародної співпраці,
демонструє гнучкість у взаємодії із стейкхолдерами, враховує, в більшості, їх вимоги, що позитивно впливає на
якість ОНП

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

ОНП формально змінювалась лише один раз. В ЗВО лише формується система внутрішнього забезпечення якості з
урахуванням активної позиції здобувачів ВО. Опитування аспірантів проводилось лише у 2020 році. Видається
доцільним рекомендувати ЗВО звернути увагу на вироблення уніфікованого підходу щодо удосконалення ОНП, а
саме, більш чітко окреслити унікальність ОНП, врахувати при цьому пропозиції стейкхолдерів; включити до ОНП
програмні результати навчання, матрицю відповідності освітніх компонентів результатам навчання та
компетентностям, а також структурно-логічну схему; удосконалити змістовну частину та порядок анкетування
здобувачів ОНП

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОНП відповідають місії та стратегії ЗВО та визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих
сторін (стейкхолдерів). Вищенаведене підтверджується результатами опитування стейкхолдерів, що засвідчили
актуальність ОНП, її витребуваність на ринку праці. ОНП має якісні змістовні передумови для приведення у
відповідність її унікальності та змісту після запровадження проекту ОНП (а саме, після доповнення програмними
результатами навчання, матрицею відповідності освітніх компонентів результатам навчання та компетентностям, а
також структурно-логічною схемою).

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).

Стандарт відповідного рівня вищої освіти відсутній. ОНП складається з освітньої та наукової складових. Навчальний
план містить перелік та обсяг навчальних дисциплін (60 кредитів ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми
проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.
Освітня складова містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного вибору аспіранта (30% від загальної
кількості кредитів ЄКТС передбачених за освітньою складовою), розподілені між такими складовими: глибинні
знання зі спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності, що
відповідає змісту Постанови КМУ №261 від 23.03.2016 р., п. 27. Зокрема, 1) ОНП дозволяє здобути глибинні знання
зі спеціальності за якою здобувач ВО проводить дослідження, зокрема засвоїти основні концепції, зрозуміти
теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань спеціальності Міжнародне
право, адже обсяг кредитів ЄКТС для цього становить 16 (з 12 рекомендованих). 2) ОНП дозволяє оволодіти
загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового
світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (обсяг цієї освітньої складової становить 4
кредитів ЄКТС). 3) ОНП дозволяє набути універсальні навички дослідника, зокрема під час вивчення дисциплін
«Підготовка науково-іннноваційного проекту», «Інтелектуальна власність та трансфер технологій», «Методологія
підготовки наукової публікації» (обсяг цієї освітньої складової становить 9 кредитів ЄКТС). ОНП передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям. 3) ОНП дозволяє
здобути мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення своїх наукових результатів іноземною
мовою, адже передбачає для цього 7 кредитів. Навчальний план передбачає практичну підготовку (4 кредити - 120
годин) здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної
діяльності. Термін підготовки здобувачів – 4 роки
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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.

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. Поряд із цим, в представленій для акредитації ОНП відсутні
програмні результати навчання, матриця відповідності освітніх компонентів результатам навчання та
компетентностям, а також структурно-логічна схема. Поза тим, відповідно до результатів опитування стейкхолдерів,
ОНП досягає результатів навчання, передбачених 9-м рівнем Національної рамки кваліфікацій. Всі перераховані
вище компоненти у їх логічному взаємозв’язку, мають місце у проекті ОНП на 2020-2021 н.р. Компоненти ОНП та їх
зміст не дублюється

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. Обов'язкові нормативні дисципліни “Сучасні
тенденції міжнародного права”, “Науковий семінар” забезпечують глибинні знання зі спеціальності, обов'язкова
дисципліна “Філософія” забезпечує загальнонаукові компетентності, “Педагогічна практика” забезпечує
універсальні навички, “Іноземна мова за фаховим спрямуванням” забезпечує мовні компетентності. Вибіркові
освітні компоненти “Історія міжнародно-правових вчень”, “Актуальні проблеми права ЄС”, “Міжнародна
правотворчість”, “Право зовнішніх зносин ЄС”, “Міжнародна юстиція”, “Практика Суду ЄС” забезпечують
доповнення базових знань глибинними знаннями зі спеціальності міжнародне право. 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. Дисципліна
“Сучасні тенденції міжнародного права” впроваджена для формування компетентностей щодо з’ясування
закономірностей та існуючих тенденцій з приводу застосування доктрин у практиці держав на міжнародній арені,
“Науковий семінар” спрямований на отримання як загальних навиків дослідницької роботи, а також вміння логічної
побудови тверджень та висновків з обраної теми дисертаційного дослідження. «Історія міжнародно-правових вчень»
формує компетентності необхідні для визначення закономірностей становлення, розвитку та функціонування науки
міжнародного права, “Актуальні проблеми права ЄС” дають ґрунтовні знання закономірностей розвитку феномена
європейського права на сучасному етапі його розвитку, «Міжнародна правотворчість» зосереджена на вивченні
порядку створення норм міжнародного права у сучасному світі, «Право зовнішніх зносин ЄС» забезпечує необхідні
знання правових механізмів функціонування інститутів ЄС в сфері зовнішніх зносин, «Міжнародна юстиція»
зосереджена на особливостях дослідження функціонування міжнародних судових установ в сучасному світі,
«Практика Суду ЄС» формує компетентності щодо особливостей побудови судової системи Європейського Союзу.
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

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
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
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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). Здобувачі ВО під час зустрічей звернули увагу на наступний порядок організації
вибору навчальних дисциплін, що відбувається на підставі Тимчасового положення, для цього проводяться збори
здобувачів та написання ними заяв, на підставі якого аспіранти вивчають дисципліни вільного вибору протягом
другого року навчання у 3 та 4 семестрах. Заяви аспіранти подають заступнику декана з навчально-методичної
роботи, а копії передаються у відділ аспірантури та докторантури. Відомості про навчальні дисципнам вибіркових
компонентів навчального плану шляхом вибору чотирьох дисциплін з восьми запропонованих. Експертна група
пропонує вдосконалити індивідуальні плани підготовки аспірантів, які включають навчальну та наукову складові, в
частині виділення кожної з цих складових, а також удосконалити систему варіативної складової вільного вибору
навчальних дисциплін здобувачами вищої школи за рахунок дисциплін інших ОНП та чітко прописати процедуру
вибору.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні 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, а саме: знання та розуміння методологічних,
концептуальних засад організації навчальних занять, викладання фахової дисципліни, діяльності викладача та
діяльності студентів, теоретико-методичних аспектів організації кожної складової діяльності. Практика формує
вміння самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику організації взаємодіяльності
викладача та студентів, критично аналізувати проведені заняття за визначеними критеріями, оцінювати власні
педагогічні дії й дії студентів на кожному етапі процесу відповідно до поставленої мети, здійснювати самостійні
висновки й приймати рішення щодо вдосконалення кожного етапу заняття, конструктивно спілкуватися з
викладачами у процесі аналізу проведених навчальних занять; готовність організовувати навчальні заняття
відповідно до інноваційних підходів, здатність впроваджувати інноваційні моделі, технології в практику організації
навчально-виховного процесу. Положення про педагогічну практику аспірантів ЛНУ 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).Відповідно до ОНП це інтегральна
компетентність, дозволяє отримати три програмні результати ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6. Поряд з цим, Експертна група
вважає, що розробникам ОНП необхідно переглянути проект матриці забезпечення програмних результатів
відповідними компонентами ОНП, в частині уточнення програмних результатів навчання педагогічної практики.
Здобувачі ОНП мають можливість пройти педагогічну практику на базі ЗВО.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
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. Експертна група констатує, що СНАУ забезпечує підтримку розвитку та формування у
аспірантів певних soft-skills: комунікативні навички, уміння виступати публічно, формування лідерських якостей
поряд із навичками роботи в команді, гнучкість та адаптивність, управління часом наукового дослідження, особисті
якості. Здобувачі зазначали, що підготовка в рамках вивчення освітніх компонентів відбувається переважно на
семінарських заняттях та спеціальних засіданнях кафедри. Доповіді проводяться в усній формі та за допомогою
презентацій. Такі форми та методи навчання дають змогу вдосконалювати комунікативні якості аспірантів та
набувати лідерських якостей. Експертна група рекомендує ЗВО розширити форми та методи розвитку та
формування у аспірантів soft-skills

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
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Стандарт відповідного рівня вищої освіти відсутній. Аналіз змісту представленої ОНП та її проекту на 2020-2021,
результатів опитування стейкхолдерів, дозволяє зробити висновок про те, що, в цілому, ОНП досягає результатів
навчання, передбачених 9-м рівнем Національної рамки кваліфікацій.

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.

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. Під час бесіди зі здобувачами вищої освіти, останні зазначали, що їх інтереси враховуються шляхом
застосування гнучких форм організації освітнього процесу, взаємодії із викладачами, що викладають окремі
дисципліни. Також, визначення співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих освітніх компонентів
за ОНП відповідно досягається тим, що у аспірантів порівняно з іншими освітніми рівнями набагато менше
аудиторного навантаження. Це пов'язано зі специфікою ОНП, а особливо її науковою складовою. Попри те, що
навчання передбачає здобуття третього рівня освіти та засвоєння основних курсів, ключове місце залишається за
підготовкою наукової роботи - дисертації. Тому важливе значення має індивідуальний план та організація роботи і
консультацій з науковим керівником.

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 освіта в ЗВО не реалізована. ОНП програма не передбачає підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою освіти, однак містить окремі її елементи та має всі передумови для її запровадження.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильною стороною ОНП є те, що вона визнана всіма стейкхолдерами як успішна та витребувана. Здобувачі вищої
освіти демонструють здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної діяльності, що включає
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань професійної практики

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

Існуюча ОНП не містить програмних результатів навчання, матриці відповідності освітніх компонентів результатам
навчання та компетентностям, а також структурно-логічну схему. Ці компоненти представлені лише в проекті ОНП
на 2020-2021 н.р. Вважаємо доцільним рекомендувати ЗВО використовувати технічні можливості on-line
опитування здобувачів ВО щодо вибіркових дисциплін тощо

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Головним результатом ОНП є якісні наукові дослідження, підготовка яких можлива лише за умови наявної
структуризації та змістовності освітньо-наукового процесу. Беручи до уваги схвальні відгуки представників
провідних правничих шкіл про високу якість наукових досліджень спеціальності “Міжнародне право” Львівського
національного університету імені Івана Франка, вважаємо, що в цілому структура та зміст освітньої програми,
дозволяють здобувачам ВО отримати концептуальні та методологічні знання, спеціалізовані уміння та навички,
розвиває критичній аналіз, створює передумови для вільного спілкування, дискусій з теми дослідження, що є
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передумовою для безперервного саморозвитку. ЗВО демонструє динаміку розвитку ОНП, працює над її
удосконаленням, а стейкхолдери засвідчують авторитетність ОНП

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

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

Правила прийому на навчання за 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

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються наступними документами: Тимчасовим
положенням 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);
Положенням 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), Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf); Положенням 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), Положенням 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). Усі документи розміщення на
офіційному сайті та є у вільному доступі. Під час інтерв’ю з гарантом та здобувачами встановлено, що фактів
визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО не було, але здобувачі освіти ознайомлені з даною
можливістю. Наразі проводиться процедура визнання наукового ступеня доктора філософії з галузі права,
викладача кафедри європейського права П.Присяжного, якого він здобув на докторських студіях Українського
Вільного Університету у Мюнхені. П. Присяжний навчався в аспірантурі Львівського національного університету
імені Івана Франка за спеціальністю “міжнародне право” та на докторських студіях Українського Вільного
Університету у Мюнхені (Німеччина)

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.

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. Проте, наразі випадків
застосування вказаних правил на ОНП міжнародне право не було
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильними сторонами ОП є: чіткість і зрозумілість правил прийому у контексті їх доступності для розуміння
потенційних здобувачів освіти; відсутність певних обмежень та привілеїв щодо вступу до навчання на ОП,
обґрунтованих чи необгрунтованих дискримінацією

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

Рекомендації: здійснити мотивування студентів щодо використання свого права на академічну мобільність, шляхом
проведення додаткових співбесід, тренінгів, консультацій, та додатково інформувати їх про наявні можливості;
додатково врахувати в НП до ОНП можливість зарахування результатів навчання, набутих у неформальній освіті

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання відповідають встановленим вимогам. Недоліки є
несуттєвими. Однак, в рамках критерію 3, ОП не має зразкового / інноваційного характеру, тому відповідає рівню
відповідності «В»

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.

Під час зустрічей із стейкхолдерами, знайомством із матеріалами акредитації встановлено, що освітні цілі та
програмні результати досягаються в тому числі за допомогою застосування різних форм та методів викладання.
Стрейкхолдери підтвердили, що в освітньому процесі: 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. Здобувачі ВО зазначили, що цей процес відбувається із застосуванням студентоцентрованого підходу та
принципів академічної свободи. Менеджмент факультету проявляє гнучкість та уважність до позицій здобувачів.
Викладачі реагують на проблеми, що постають із викладанням курсів оперативно. Особливу роль у процесі
наукового дослідження відіграють наукові керівники. Як викладачі, так і здобувачі підтвердили, що навчальні
заняття проходять у вигляді лекцій; практичних, семінарських, індивідуальних занять; консультацій; наукових
семінарів. Під час викладання викладачами враховуються тематики дисертаційних досліджень здобувачів.Разом з
тим, під час зустрічей із стейкхолдерами з’ясувалось, що викладачі не використовують такі інтерактивні методи
навчання, як Quizze, Rahoot тощо. Видаєтеться доцільним рекомендувати науково-викладацькому складу
застосовувати такі методи під час проведення освітнього процесу, зокрема, педагогічної практики.

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).

Стейкхолдери підтвердили, що їм надається доступна і зрозуміла інформація 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 сайті
ЗВО (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) Зміст освітніх компонентів на сайті представлений у вигляді
робочих програм дисциплін українською мовою. Повний обсяг навчальних матеріалів, порядок та критерії
оцінювання за кожним освітнім компонентом презентуються аспірантам на початку семестру викладачами.
Здобувачі вищої освіти засвідчили, що інформація є зрозумілою, доступною, достатньою для опанування змісту
освітніх компонентів та ведення дослідницької діяльності. На думку стейкхолдерів, опис освітніх компонентів,
представлений в робочих програмах (мета дисципліни, завдання, очікування щодо знань, умінь, навичок) відповідає
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актуальним вимогам (https://cutt.ly/asDRTxR) щодо формулювання результатів навчання та співвідноситься з
заявленими в ОНП «Міжнародне право» програмними результатами навчання та відповідними компетентностями.

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

Спілкування експертної групи з керівництвом ЗВО, викладачами, науковими керівниками аспірантів та гарантом
ОНП стало підставою для висновку, що зміцнення наукового потенціалу та відпрацювання актуальних
дослідницьких компетентностей є традицією та пріоритетом розвитку ЗВО, тобто поєднання навчання і досліджень
в межах освітніх програм є природним та поширеним. Так, на думку стейкхолдерів, поєднання навчання і науково-
практичних досліджень за освітньо-науковою програмою Міжнародне право на третьому (освітньо-науковому) рівні
є успішною складовою під час реалізації цієї ОНП. Для здобувачів ОНП «Міжнародне право» створені достатні
умови для поєднання навчання та досліджень. По-перше, 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. По-друге,
зміст освітніх компонентів враховує результати дослідницької та проєктної 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. По-третє, 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. По-четверте, 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. Так, проф. М.Мікієвич у 2018 р. брав участь у проекті Еразмус + КА 1 “Навчальна
кредитна мобільність”(Університет Валенсії, Іспанія) та у 2019 у SRH Вища школа Гайдельберг; у 2015 р. проф. В.
Гутник та доц. І. Брацук брали участь у програмі Еразмус Мундус Дія 2 в Вільнюському Університеті (Програма
постдокторанських студій); у 2019 р. аспірант Ю.Присяжнюк брав участь у програмі обмінів між студентами,
аспірантами, науковцями в Університеті Дж. Вашингтона. ЕГ констатує, що створені в ЗВО умови для поєднання
навчання та досліджень є достатніми та повноцінно використовуються здобувачами ОНП “Міжнародне право”.

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

Під час зустрічей із авторами ОНП, викладачами, що забезпечують освітній процес встановлено, що процес
оновлення зміст ОНП, передбачених курсів в залежності від характеру, змісту та особливостей навчальної
дисципліни, відбувається з урахуванням сучасних наукових тенденцій, актуальної інформації, результатів
досліджень. ЕГ було надано підтвердження змін у програмах таких навчальних дисциплін як: «Сучасні тенденції
міжнародного права», «Актуальні проблеми права ЄС», «Міжнародна юстиція», «Практика суду ЄС» на підставі
нових публікацій, які за своїм змістом суттєво доповнюють існуючі доктрини у сфері міжнародного права
(дисертації, монографії, енциклопедії тощо) (серед таких: Енциклопедія міжнародного права у трьох томах.-К, 2014-
2019; Правова доктрина України у 5 томах.-Х.: Право; Сучасні проблеми міжнародного права. До 60-річчя проф.
Буроменського. Львів-Одеса, 2017). Також, ЕГ були надані протоколи засідань кафедр, де обговорювались робочі
навчальні програми, які забезпечують підготовку цих дисциплін. Беручи до уваги наукове визнання спеціальності,
факультет має можливість поповнювати доступ до сучасних джерел інформації, баз даних. Є приклади дарування
персональних бібліотек провідними зарубіжними вченими кафедрам факультету. Враховуючи вищенаведене,
експертна група рекомендує ЗВО посилити зміст ОК за рахунок включення результатів новітніх досліджень та
посилань на публікації у міжнародних авторитетних виданнях. Слід відзначити, що викладачі оперативно реагують
на запити від здобувачів вищої освіти, результати їх опитування. Разом з тим, можна рекомендувати ЗВО проводити
широкі публічні дискусії із залученням позицій стейкхолдерів з питань, що стосуються оновлення змісту освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

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

ЕГ має підстави засвідчити, що в 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

Сторінка 12



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).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильною стороною освітньо-наукового процесу, що забезпечує реалізацію четвертого критерію є те, що навчання,
викладання пов’язані з суттєвими досягненнями правничої школи та відбуваються у взаємодії із іншими
критеріями, що забезпечують якість результатів ОНП. Процес наукових досліджень пов’язаний із системною
інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти.

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

З урахуванням проекту ОНП на 2020-2021 рр., актуальним завданням є більш чітке спрямування змісту освітніх
компонентів на досягнення програмних результатів навчання та відповідне оновлення підходів до оцінювання
результатів навчання. З метою широкого доступу здобувачів вищої освіти до інформації про ОНП та її
удосконалення, можна рекомендувати ЗВО проводити широкі публічні дискусії із залученням позицій
стейкхолдерів з питань, що стосуються оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. Під час проведення освітнього процесу, зокрема, педагогічної практики рекомендується
застосовувати такі інтерактивні методи навчання, як Quizze, Кahoot тощо.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП загалом відповідає критерію 4 з недоліками, що не впливають суттєво на якість ОНП

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.

Експертна група шляхом дистанційного інтерв’ювання, гаранта ОНП, викладачів та здобувачів вищої освіти за ОНП
встановила наявність і функціонування Тимчасового 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) та Положення 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), що регулюють питання
оцінювання результатів навчання здобувачів. Формою контрольних заходів для третього рівня вищої освіти є
поточний та підсумковий контроль, який проводиться з метою комплексного оцінювання якості освітньої діяльності
здобувачів вищої освіти під час опанування ними компонентів ОНП та досягнення ПРН. Форму підсумкового
контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни та критерії їхнього оцінювання
визначає робоча програма навчальної дисципліни, що складена на підставі навчального плану та розміщена на сайті
факультету міжнародних відносин (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), а також у силабусах.
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань доводиться до здобувачів упродовж
перших двох тижнів навчання під час лекцій, практичних занять, а також розсилається на електронні скриньки. У
ЗВО запроваджена практика проведення систематичного опитування здобувачів вищої освіти задля з’ясування
задоволеності їх рівнем об’єктивності оцінювання та попередження негативних явищ. Результати опитування
здобувачів свідчать про високий рівень задоволеності аспірантів щодо процедур проведення контрольних заходів та
їх доступності. Разом з тим, ЗВО не надано інформації щодо акумулювання пропозицій здобувачів, отриманих
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шляхом опитування, щодо покращення об’єктивності оцінювання та попередження негативних явищ, та щодо
впровадження змін на підставі пропозицій здобувачів, отриманих в результаті опитування

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

Експертною групою наголошується, що на час проведення дистанційної експертизи для спеціальності 293
Міжнародне право ще не затверджено стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Під
час дистанційного інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, викладачів, гаранта ОНП та адміністрації ЛНУ
експертною групою встановлено, що форми атестації здобувачів вищої освіти за даною ОНП визначалися відповідно
до Постанови КМУ від 06 березня 2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії». Зокрема, атестація здобувачів вищої освіти ОНП здійснюється шляхом публічного захисту наукових
досягнень у формі дисертації. Дисертація передбачає розв’язання комплексних проблем в галузі міжнародного
права під час професійної або дослідницько-інноваційної діяльності шляхом глибокого переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та професійної практики. Вона виконується відповідно до Вимог до оформлення
дисертації (наказ МОН від 12.01.2017 № 40). Згідно з ОНП у ЛНУ усі дисертаційні роботи здобувачів обов’язково
проходять перевірку на плагіат за допомогою спеціалізованого сервісу UNICHECK

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.

Експертною групою під час проведення дистанційного індивідуального інтерв’ювання здобувачів вищої освіти та
НПП за ОНП з’ясовано, що інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться
здобувачам вищої освіти в належні строки. Сама процедура проведення контрольних заходів та оскарження
отриманих результатів регулюються; 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); Положенням 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 прописані у
Розділі 5 «Організація планування та проведення контрольних заходів» Тимчасового 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.). Робочі програми та
силабуси навчальних дисциплін визначають зміст і форми контрольних заходів, види контрольних завдань, критерії
та порядок оцінювання усіх видів навчальної роботи. Ця інформація є відкритою й доступною для здобувачів вищої
освіти (https://intrel.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти за ОНП
експертною групою було з’ясовано, що у разі незгоди здобувача з результатами підсумкового контролю, ним в день
іспиту може бути подано апеляцію. Після подання апеляції створюється комісія у складі представників відповідної
кафедри, які вивчають обставини скарги та у разі її задоволення призначають проведення повторного іспиту. У
такому разі повторний іспит приймають відповідний викладач та призначений ще один екзаменатор. Здобувачами
вищої освіти за ОНП вказувалося на те, що за період дії ОНП оскаржень результатів контрольних заходів або ж
процедури їхнього проведення не було. Разом з тим, експертною групою було рекомендовано удосконалити
механізми забезпечення об'єктивності екзаменаторів під час контрольних заходів (наприклад, шляхом шифрування
письмових робіт) з метою попередження їх необ'єктивності

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.

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. Під час проведення
зустрічей зі здобувачами вищої освіти, членами експертної групи було встановлено, що популяризація академічної
доброчесності зосереджена у двох вимірах: проведення просвітницьких заходів щодо актуальності засад академічної
доброчесності та «моніторингова місія» щодо поширення та дотримання ідеї академічної доброчесності. Так,
наприклад, в Університеті організовувався та проводився тиждень академічної доброчесності
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(https://www.lnu.edu.ua/studenty-universytetu-zaklykayut-dotrymuvatysya-pryntsypiv-dobrochesnosti/), проведено
низку заходів, присвячених формуванню у здобувачів компетенції доброчесності
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/pidpysannia-deklaratsiy-pro-akademichnu-dobrochesnist). Також під час проведення
зустрічей з викладачами та здобувачами вищої освіти, експертною групою було встановлено, що на постійній основі
відбувається перевірка у ЗВО кваліфікаційних робіт, наукових статей та тез доповідей на виявлення схожості
проводиться за допомогою системи «Unicheck», яка рекомендована до використання МОН України («Unicheck»
https://unicheck.com/)

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони: розроблено та затверджено відповідні загальні нормативні положення, які перебувають у
відкритому доступі та містять чітко визначені процедури застосування; правила проведення контрольних заходів
чітко прописані, є зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу; чітко організовано діяльність з
популяризації академічно доброчесності та протидії академічному плагіату

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

Рекомендації: з метою детальної регламентації процедур оскарження результатів поточних контрольних заходів, на
думку членів експертної групи, слід було б розробити та прийняти відповідне нормативне положення саме для
здобувачів вищої освіти ОНП «Міжнародне право»; з метою запобігання проявам академічного плагіату та
широкого інформування усіх учасників навчального процесу, більше залучати представників студентського
самоврядування до популяризації академічної доброчесності (проведення просвітницьких заходів, відкритих лекцій,
конкурсів тощо); удосконалити механізми забезпечення об'єктивності екзаменаторів під час контрольних заходів
(наприклад, шляхом шифрування письмових робіт) з метою попередження їх необ'єктивності

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП в цілому узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1-5.4 Контрольні заходи, оцінювання
здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність за освітньою програмою загалом відповідає Критерію 5 з
недоліками, що не є суттєвими

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.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, повною мірою
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання. Дане
твердження ґрунтується на основі аналізу наданих документів та результатів інтер’ювання НПП і здобувачів, які
навчаються за вказаною ОНП. Професорсько-викладацький склад, задіяний до забезпечення викладання дисциплін
ОНП, відповідає щонайменше 7 позиціям вимог, викладених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності. Всі наукові керівники здобувачів, які залучені до ОНП, мають науковий ступінь доктора наук (кандидата
наук), вчене звання професора (доцента), а також є кваліфікованими дослідниками відповідного наукового
напряму, про що свідчать їхні публікації. Кількість здобувачів, якими одночасно керує один керівник, відповідає
вимогам пункту 24 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук». Також
викладачами за ОНП регулярно публікуються результати власних наукових досліджень на шпальтах як вітчизняних
так і закордонних високо рейтингових наукових видань. Періодично видаються наукові монографії та навчально-
методичні посібники в межах предметної спеціалізації кафедр
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
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. Так, згідно пункту 4.6. Порядку претендентами на посади доцента, старшого викладача
кафедри проводяться відкриті лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Згідно пункту 4.7.
Порядку здійснюється обговорення професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту
4.8. Порядку, підсумовуються докази професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і висновки
передають на розгляд конкурсної комісії факультету. Висновки відповідних кафедр та Вченої ради факультету про
професійні та особисті якості претендентів затверджувались таємним голосуванням та передавались на розгляд
Атестаційно-кадрової комісії Вченої ради Університету. Завдяки проведенню конкурсу відбувається добір науково-
педагогічних працівників, які повною мірою володіють високими моральними якостями, повною вищою освітою,
мають відповідний рівень професійної підготовки

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

Під час проведення запланованих зустрічей експертною групою встановлено, що в процесі роботи розширеного
засідання проектної групи ОНП, представникам роботодавців надаються можливості формування та подання
власних рекомендацій стосовно організації та реалізації освітнього процесу. Також роботодавцями забезпечуються
бази практик студентів, здійснюється рецензування робіт, що знайшло підтвердження під час інтерв’ювання
представників Львівського державного університету внутрішніх справ, Національного університету «Львівська
політехніка», Представника МЗС України у Львові. Представники роботодавців залучаються до проведення цілого
ряду тематичних занять. Так, був організований Воркшоп «Захист споживачів у Європейському Союзі» у співпраці
із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України із залученням до обговорення представників головних
управлінь Держпродспоживслужби у Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях
(https://www.lnu.edu.ua/zakhyshchenyy-spozhyvach-osnova-konstruktyvnoi-vzaiemodii-dlia-derzhavy-biznesu-i-
suspilstva/), зимова школа організована із залученням НУКМА, Інформаційного Центру ЄС
(https://wurces.wixsite.com/website/next-events). Завдяки комплексному залученню роботодавців до процесів
практичної реалізації ОНП, в учасників навчального процесу формуються уявлення, стосовно переваг та недоліків
знань та навичок отриманих здобувачами в процесі навчання. Завдяки вказаним процесам з’являються можливості
відповідного оперативного та якісного реагування на такі прояви з боку учасників проектної групи ОНП

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

Експертною групою під час проведення дистанційного індивідуального інтерв’ювання здобувачів вищої освіти та
НПП за ОНП з’ясовано, що ЛНУ активно залучає до занять професіоналів-практиків, експертів у галузі
міжнародного права, представників роботодавців. Таке залучення, як правило, відбувається без укладання трудових
договорів та обрахування ставок навантаження у вигляді відкритих «гостьових» лекцій. На факультеті міжнародних
відносин постійно проводяться зустрічі викладачів-практиків, а також експертів, дипломатів та державних діячів зі
студентами та аспірантами. Зазначена інформація підтверджується, зокрема, прес-релізами проведених зустрічей
та заходів, міститься в рубриці “Новини” на сайті факультету. Так, лише за останній рік аудиторні заняття із
здобувачами проводили: експерти Ради Європи (https://intrel.lnu.edu.ua/news/oholoshenniazustrich-z-ekspertamy-
rady-yevropy-dr-endi-vil-iamsonom-ta-volodymyrom-kebalom), професорка Стетсонського університету (CША) Мейгіл
Кортні Фаулер (https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorkoiu-stetsonskoho-universytetu-mayhill-courtney-
fowler), професор Каліфорнійського державного університету (США) Ібрагім аль-Мараші
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-profesorom-kaliforniyskoho-derzhavnoho-universytetu-usa-ibrahim-al-
marashi), Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-iz-nadzvychaynym-i-povnovazhnym-poslom-velykoi-brytanii-v-ukraini-
melindoiu-simmonz), спеціаліст Світового банку (Вашингтон, США) Олег Халаїм
(https://intrel.lnu.edu.ua/news/zustrich-zi-spetsialistom-svitovoho-banku-olehom-khalaimom) та інші. На обговорення
та захист дисертаційних робіт запрошуються представники установ та організацій роботодавців

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

Членами експертної групи встановлено, що університет сприяє професійному розвитку викладачів шляхом
організації та проведення заходів з підвищення їх кваліфікації та стажування, до яких залучались як науково-
педагогічні працівники, що забезпечують викладання дисциплін за ОНП "Міжнародне право", так і наукові
керівники аспірантів. Для забезпечення професійного розвитку викладачів застосовуються різні види підвищення
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кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення кваліфікації (семінари,
тренінги, вебінари, круглі столи тощо); стажування. Лише за останій рік на базі Інституту післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки Університету викладачі ОНП мали змогу вдосконалити свої навички на
комп’ютерних курсах (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy), які формують вміння працювати в LMS Moodle,
Google Forms (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti), мовних курсах (різнорівневі семестрові курси іноземної мови)
(http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). Університет сприяє професійному
розвитку НПП, надаючи згоду на проходження стажування, укладаючи відповідні угоди з іншими ЗВО,
організаціями та установами, в т. ч. зарубіжними, інформуючи НПП про міжнародні проекти в сфері вищої освіти
(зокрема, ERASMUS+, Horizon 2020, Horizon Europa та ін.), залучаючи його до виконання спільних проектів,
заохочуючи до участі в грантах, що знайшло підтвердження під час інтерв’ювання керівництва та адміністрації ЗВО,
НПП

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Процедури, за якими ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності, включають моральне та матеріальне
заохочення. Відповідні положення містяться у змісті Положення про преміювання працівників, аспірантів і
студентів Університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_premium.pdf),
Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), Положення щодо системи матеріального і
морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання (http://www.lnu.edu.ua/about/university-
todayandtomorrow/documents/awards/). Преміювання викладачів передбачено за високі досягнення у праці,
матеріальне заохочення передбачено за підготовку кадрів вищої кваліфікації, видання монографій і підручників,
створення винаходу (корисної) моделі, тощо. Під час опитування НПП, керівництва ЗВО та начальника планово-
фінансового відділу С. Сас, факти матеріального стимулювання викладачів знайшли підтвердження

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: переважна більшість викладачів залучених до викладання предметів за ОНП мають науковий
ступінь доктора наук; ведеться постійна робота спрямована на підвищення кваліфікації викладачами, а також
відбувається стимулювання написання викладачами наукових статей та монографій; впровадження новітніх методів
навчання, спрямованих на здобуття здобувачами знань у сфері практичного застосування міжнародного права

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

Рекомендації: враховуючи значну кількість договорів про співпрацю (184), стимулювати здобувачів до проходження
практики не лише в Україні, але й більш активно використовувати інші, передусім закордонні, бази практик.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП в цілому узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1-6.6. Людські ресурси за освітньою
програмою загалом відповідають Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими

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.

Здобувачі освітньо-наукової програми «Міжнародне право» Львівського національного університету імені Івана
Франка мають вільний доступ до університетського фонду якій включає спеціалізовану літературу і доступ
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аспірантів до якої є безоплатним. Також аспіранти мають доступ до малих бібліотек, які розміщені на кафедрах
міжнародного права та європейського права з новітньою та іноземною літературою. Окрім університетських
бібліотечних ресурсів аспіранти мають веб доступ до Бібліотеки Конгресу США та Британської бібліотеки
(https://intrel.lnu.edu.ua/academics/library). За кафедрами міжнародного права та європейського права для навчання
за освітньо-науковою програмою закріплено декілька аудиторії та комп’ютерний клас. В аудиторіях розміщені
мультимедійні комплекси, окрім цього здобувачі мають доступ до конференц залу, який оснащений
мультимедійною дошкою. За усіма наведеними ознаками та у результаті особистого ознайомлення експертної групи
із станом матеріально-технічних ресурсів та навчально-методичного забезпечення ОНП дозволило зробити
висновок про достатність зазначених ресурсів як для викладання окремих дисциплін так і для підготовки за ОНП у
цілому

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.

Відповідно проведеним опитуванням було виявлено потребу здобувачів та викладачів у створенні єдиного простору.
Для проведення тематичних зустрічей, тренінгів та простору для спільних комунікації. Після організаційних
зустрічей були враховані потреби та інтереси, та створено вільний студентський простір із усім необхідним для
навчання та дозвілля https://www.lnu.edu.ua/na-fakul-teti-mizhnarodnykh-vidnosyn-orhanizuvaly-vil-nyy-students-kyy-
prostir/, у межах якого аспіранти вільно можуть організовувати та проводити свій час. Також завдяки грантовій
програмі Еразмус+ на факультеті міжнародних відносин було створено зал з інтерактивною дошкою. На цей час ця
аудиторія використовується для проведення конференцій на яких здобувачі можуть апробовувати власні
дослідження. З запланованих найближчім часом - Круглий стіл «75 років разом: діяльність агенцій ООН та
співпраця з Україною». У здобувачів спеціальності «Міжнародне право» була потреба в додатковому вивченні
іноземних мов. Оскільки поглиблене вивчення іноземних мов є невід’ємною складової цієї спеціальності. На основі
результатів опитувань було розширено перелік запропонованих мов Навчальним центром іноземних мов
https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/. Зауваження членів експертної групи
відносно цього підкритерію відсутні

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.

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується системою заходів
щодо охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм та правил, а також правил протипожежної безпеки.
Основним механізмом забезпечення психічного здоров’я є створення в університеті відповідної атмосфери, яка,
серед іншого, визначена дотриманням Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). В університеті організовано психологічну службу, яка надає
безкоштовну підтримку здобувачам та викладачам університету. В Університеті діє психологічна служба
(https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), яка виконую не лише консультативну функцію, а
й навчальну. Оскільки пропонує не лише онлайн-консультації, а й здобути навички ефективної комунікації, само
презентації. Здобувачі мають можливість безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу в рамках роботи,
яку проводить Психологічна служба університету (семінари, тренінги, консультації). У контексті спроможності
освітнього середовища задовольнити потреби та інтереси здобувачів керівництвом ЗВО налагоджено тісну
співпрацю із науковим товариством, що дозволяє враховувати реальні інтереси та потреби аспірантів. Для
виявлення та належного врахування потреб та інтересів аспірантів більшість питань вирішується за безпосередньою
участю представників наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів, наукових керівників та
безпосередньо аспірантів. Також відповідні питання регулярно обговорюються на зустрічах зі здобувачами та
періодичних опитуваннях. Отримана інформація використовується при прийнятті відповідних управлінських
рішень щодо розвитку інфраструктури та підвищення якості освітнього середовища. Проводяться регулярні та
різноманітні заходи щодо поширення інформації про академічну доброчесність. Таким чином, освітнє середовище у
цілому є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та дозволяє задовольнити
їхні потреби та інтереси

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
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позаосвітньої діяльності. Інформацію щодо академічної мобільності можна отримати на сайті факультету в розділі
новини. Наприклад 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.
Належна якість підтримки здобувачів вищої освіти підтверджується достатньо високим рівнем їх задоволеності, що
було виявлено у процесі спілкування із представниками фокус-групою

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

Освітнє середовище факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка 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 Представництвом інтересів осіб з особливими потребами
займається «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» (http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/). Права та
обов’язки таких осіб визначенні Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка від 17 травня
2018 року. На офіційному веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-
osib-z-invalidnistiu-tainshykh-malomobil-nykh-hrupnaselennia-do-prymishchen/)

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.

Здобувачі третього (освітньо-наукового) ознайомлені з політикою і процедурою вирішення конфліктних ситуацій.
Сама процедура є чіткою та зрозумілою. У випадку виникнення таких ситуацій процедури їх врегулювання
передбачають можливість звернення до безпосереднього керівника, зокрема гаранта освітньої програми, завідувача
кафедрою, декана, ректора або Комісії з питань етики та професійної діяльності для вжиття ними відповідних
заходів. Процедура та політика з вирішення конфліктних ситуації регулюється 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). Звернутись у разі конфліктних
ситуації здобувачі можуть зателефонувати на телефон довіри (032) 239 41 00 або dovira_lnu@ukr.net

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною ОНП є наявність потужної сучасної бібліотеки та матеріально-технічної бази. Позитивною
практикою є реалізація постійно діючих форм зворотнього зв’язку із стейкхолдерами, що дозволяє враховувати саме
їх нагальні проблеми та інтереси при створенні перспективного освітнього середовища та програм розвитку
матеріальних ресурсів. ЗВО має всі умови для інклюзивної освіти. Здобувачі ознайомлені з процедурою вирішення
конфліктних ситуацій

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

Рекомендовано переглянути систему та періодичність проведення опитувань здобувачів. Доцільним була б практика
проведення анонімних опитувань, щодо якості, форм та методів викладання. Також доцільним є висвітлення
результатів опитувань на сайті факультету. Розширення доступу до науково-метричних баз

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.
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У цілому матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення та наявні фінансові ресурси відповідають
вимогам щодо підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. У ЗВО реалізовано безоплатний доступ
викладачів та здобувачів вищої освіти до необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, створене безпечне з
усіх питань, освітнє середовище, яке дозволяє задовольнити основні потреби та інтереси усіх здобувачів вищої
освіти, у тому числі з особливими освітніми потребами, впроваджено різні форми підтримки здобувачів. На рівні
ЗВО чітко формалізовано процедуру вирішення конфліктних ситуацій

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

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.

Протягом останніх років аспіранти активно 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. Прикладом врахування
пропозиції здобувачів є результати опитування, на основі яких було внесені зміни до нової ОНП. Та додано
дисципліну «Інтелектуальна власність і трансфер технологій»

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

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

Оскільки випуску за ОНП «Міжнародне право» третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії ще не було
(перший випуск відбудеться у вересні 2020 року), зворотнього зв’язку саме від цього випуску, ще не було. Але наявні
рекомендації випускників минулих років, оскільки деякі з них залишились викладати на випускових кафедрах. На
теперішній час брали участь у перегляді ОНП 2019. Також для цього річних та майбутніх випускників створено
відповідне опитування щодо наданих освітніх послуг.
(https://docs.google.com/forms/d/1ViQc2NXUZ8dOLGe7zdnbdPlifymiGB6YAAesn6u8NUY/viewform?
edit_requested=true)

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
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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

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

Враховуючи, що акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться
до уваги під час удосконалення ОНП, немає. Освітньо-наукова програма "Міжнародне право" після її ліцензування у
2016 році та впровадження, реалізовується вперше та не проходила акредитації

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка 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. До ще одного існуючого механізму
сприянню розвитку освітньої програми є надання пропозиції та зауваження під час обговорення та затвердження
тем дисертаційних досліджень, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною можна вважати врахування позицій усіх стейкхолдерів при реалізації внутрішнього
забезпечення якості освітньої програми. Академічна спільнота, здобувачі вищої освіти, роботодавці та випускники
беруть активну участь у перегляді освітньої програми та інших процедурах забезпечення якості ОНП

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

До слабких сторін ОНП можна віднести не систематизований перелік та вибір вибіркових дисциплін. Оскільки з
переліком вибіркових дисциплін можна ознайомитись лише в освітній програмі або в навчальному плані.
Доцільним було б створення та розміщення єдиного каталогу

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Внутрішня система забезпечення якості освіти не є досконалою. Розроблення, затвердження, моніторинг та
періодичний перегляд відбуваються відповідно до процедур забезпечення якості освітніх програм у ЛНУ імені Івана
Франка. Здобувачі вищої освіти залучались до перегляду ОНП. Практика проведення опитування здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня була застосована вперше, оскільки ОНП «Міжнародне право» переглядалась
вперше. Участь здобувачів в забезпеченні якості освіти здійснюється через членство в науковому товаристві,
спілкуванні з представниками кафедр факультету, науковим керівником і безпосередньо гарантом ОНП та участі в
опитуванні. Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП через зовнішню експертизу освітньої
програми, участь у робочій проектній групі ОНП. Академічна спільнота є активним учасником системи
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

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

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Проект ОНП не був висвітлений на сайті факультету

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.

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)

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін можна віднести доступність інформації щодо прав та обов’язків здобувачів, також наявність
ефективного механізму захисту прав аспірантів. Аспіранти мають змогу звернутись до представників Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, Комісії з питань етики та професійної діяльності,
психологічної служби та наукового керівника

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

Слабкою стороною можна вважати те, що проект ОНП 2019 не був розміщений для обговорення. Доцільним було
запровадити таку практику, оскільки це дає можливість до зворотнього зв’язку від зацікавлених осіб. Не зайвим є
розміщення на сайті факультету інформацію щодо пропозицій із вдосконалення ОНП «Міжнародне право» від
роботодавців та студентів

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Відповідні документи наявні у вільному доступі є, чіткими та зрозуміло сформульованими. Пропозиції вносяться
шляхом спілкування з стейкхолдерами. Щодо прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу, то інформування
про вступ в дію, внесення змін до відповідних нормативно-правових актів здійснюється через сайт факультету або
microsoft teams

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.

Аналіз ОНП, результати зустрічей із учасниками освітнього процесу дозволяють зробити висновок про те, що 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, що підтверджено під час онлай-зустрічі з здобувами та наданою ЗВО таблицею, де
відображена тематика наукових досліджень аспірантів, їх наукові праці та відповідності напрямів досліджень
аспірантів та їх наукових керівників, зокрема Литвиненко А.А - тема “Міжнародно-правовий режим захисту
персональних даних” дотична «Сучасні тенденції міжнародного права» (об. комп., ОНП 2017) та «Інформаційні
технології та програмування» (вибірковий компонент, ОНП 2017); Присяжнюк Ю.Ю. - тема “Міжнародно-правовий
статус агентства з відновлюваної енергетики” «Сучасні тенденції міжнародного права» (об. комп., ОНП 2017) та
«Інновації та підприємництво» (вибірковий компонент, ОНП 2017); Андреєнко О.Л. - тема “Концепція
самодопомоги в міжнародному праві” дотична «Сучасні тенденції міжнародного права» (об. комп., ОНП 2017);
“Актуальні проблеми права ЄС” (об. комп., ОНП 2017); “Практика Суду ЄС” (об. комп., ОНП 2017); Шередько О.М.-
тема “Внесок Герша Лаутерпахта у розвиток концепції прав людини у міжнародному публічному праві” дотична
«Історія міжнародно-правових вчень» (обов'язковий компонент, ОНП 2017); Долінська Ю.С. – тема “Вплив норм jus
cogens на міжнародний правопорядок дотична “Актуальні проблеми права ЄС” (об. комп., ОНП 2017); “Практика
Суду ЄС” (об. комп., ОНП 2017); Кавин С.Я. - тема “Правові засади забезпечення інформаційної безпеки в ЄС”
дотична «Сучасні тенденції міжнародного права» (об. комп., ОНП 2017) та «Інформаційні технології та
програмування» (вибірковий компонент, ОНП 2017); Микитенко О.В. – тема “Французька доктрина міжнародного
права” дотична «Історія міжнародно-правових вчень» (обов'язковий компонент, ОНП 2017); Присяжнюк С.Ю. –
тема Правове співробітництво Міжнародного кримінального суду з державами” дотична “Актуальні проблеми права
ЄС” (об. комп., ОНП 2017); “Практика Суду ЄС” (об. комп., ОНП 2017); Сало Т. – тема “Принцип мирного освоєння
космічного простору в сучасному міжнародному праві” дотична «Сучасні тенденції міжнародного права» (об. комп.,
ОНП 2017) та «Інновації та підприємництво» (вибірковий компонент, ОНП 2017); Дорошенко Н.О. – тема “Право на
мирні збори в міжнародному праві” дотична «Сучасні тенденції міжнародного права» (об. комп., ОНП 2017) та
“Актуальні проблеми права ЄС” (об. комп., ОНП 2017) тощо

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

До початку акредитаційної експертизи експертам було надано таблицю з темами дисертаційних досліджень
здобувачів вищої освіти за ОНП та публікаціями їх наукових керівників, яка мала б продемонструвати, що наукові
інтереси здобувачів вищої освіти за ОНП та їх наукових керівників є подібними. На підставі аналізу зазначеного
документу, наукових профілів керівників здобувачів вищої освіти на Google Scholar, публікацій останніх, експертами
було з’ясовано, що теми дисертацій здобувачів вищої освіти за ОНП в переважній більшості відповідають науковим
інтересам їх наукових керівників. Зокрема, тема дисертаційного дослідження Присяжнюк С.Ю. “Правове
співробітництво Міжнародного кримінального суду з державами” дотична до теми докторської дисертації та
монографії наукового керівника Гутника В.В. “Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та
практика”; тема дисертаційного дослідження Шередько О.М. “Внесок Герша Лаутерпахта у розвиток концепції прав
людини уміжнародному публічному праві” дотична до теми монографії наукового керівника Земана І.В. “Наука
міжнародного права у Львівському університеті”; тема дисертаційного дослідження Стахури С.О. “Відповідальність
за порушення права ЄС у сфері захисту персональних даних” дотична до наукових публікацій наукового керівника
Яворської І.М.: Яворська І., Микієвич М. «Захист персональних даних у праві Європейського Союзу»//Вісник
Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2019. Випуск 46. Разом з тим, обмеженість наведеної у
Таблиці інформації не дозволяє зробити однозначний висновок про повну відповідність наукової діяльності
аспірантів напрямам досліджень їх 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 факультет міжнародних відносин надає можливість апробації своїх результатів досліджень у фаховий
юридичний збірник «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.doc, або нещодавня Міжнародна наукова конференція
“Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку”
https://intrel.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-konferentsiia-kryza-suchasnoi-systemy-bezpeky-u-poshukakh-
novoho-mizhnarodnoho-poriadku-2. В межах ОНП реалізовано доступ до матеріально-технічної бази, а саме 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/); можливість
користування книжковим фондом та періодичними виданнями у бібліотеці 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

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.

Експертна комісія дійшла висновку, що ЗВО постійно залучає здобувачів ВО до міжнародної академічної
мобільності, долучає їх до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю Міжнародне право, зокрема через
виступи на конференціях, публікації, 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. Приклади: 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). Здобувачі ВО постійно беруть участь у різних
міжнародних наукових конференціях (в Україні і за кордоном); відвідують лекції та тренінги зарубіжних вчених.
Розвитку міжнародної академічної мобільності здобувачів ОНП сприяють компетенції 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).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 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 в 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». Реєстраційні номери та
дійсність і чинність даних програм експертами перевірено. В рамках міжнародних проектів, зокрема проекту Жана
Моне, наукове керівництво якого належить проф. Микієвичу М.М., публікуються результати наукових досліджень з
відповідних тематик. Наукові керівники аспірантів є визнаними експертами в міжнародному праві, є членами
спеціалізованих вчених, науково-консультативних та експертних рад
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6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

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.
Також ЗВО проводить популяризацію шляхом проведення конференції, щодо академічної доброчесності. Така
конференція запланована на весну 2021 року

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильні сторони: забезпечення можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю; реально існуюча практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах; якісне
забезпечення дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів;
широкий спектр організаційних заходів (регулярні всеукраїнські та міжнародні конференції, фаховий юридичний
збірник «Вісник Львівського національного університету. Серія: Міжнародні відносини», круглі столи, публікації в
межах дослідницьких проектів) та належні матеріальні умови для апробації результатів наукових досліджень
аспірантів

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

Внаслідок аналізу тем дисертаційних досліджень здобувачів освіти, переліку нормативних та вибіркових дисциплін,
можна зробити висновок, що наукові інтереси не усіх здобувачів освіти відображені у змісті освітньої програми.
Рекомендуємо забезпечити взаємозв'язок між тематикою досліджень усіх здобувачів наукового ступеня доктора
філософії та змістом навчання. Варто посилити інтернаціоналізацію діяльності ЗВО, наприклад, шляхом створення
можливостей для здобувачів освіти публікувати статті у іноземних друкованих виданнях міжнародних партнерів
ЗВО

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП в цілому узгоджена із якісними характеристиками за підкритеріями 10.1-10.6. Основні характеристики
програми відповідають встановленим вимогам. ОНП містить ряд сильних сторін, які якісно виділяють її на фоні
інших ЗВО в регіоні. Але незважаючи на наявні сильні сторони ОНП, підстав для присвоєння рівня відповідності "А"
немає

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні
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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 ОНП Міжнародне
право_2020_проєкт.pdf

f4oMDqGkAV4OwPFGGQweFPvBudK+/nadNsFwKh
ojmuI=

Додаток Таблиця відповідності тем
аспірантів.pdf

ZMllmYkLGGjqzFjsugBRy4T1hr09hhYHk7orQ8QKq
Xo=

Додаток Індивідуальний навчальний
план роботи аспіранта_

Романишин.pdf

44Hu1SmaRaTderuTmyPNqm9ts8jFBVNxFIpXd40Z
yFE=

Додаток Угоди про співробітництво.pdf VHnjmp8Sabcj9VH3Qj+ITrd/jYAuepuOUpc2A59RIo
M=

Додаток Протокол № 2_зустріч із
роботодавцями.pdf

A5wPkX/MYldYAq2Xs92q2OdYzY9VtLsqrjye0c9wm
B4=

Додаток Протокол № 3_обговорення
результатів опитування.pdf

XQY1HBWUPdT4vhzBbjcv1AK8FK5C4oH+F74QYvh
hGpY=

Додаток Протокол №1_обговорення із
студентами і аспірантами.pdf

1IZdr/S29/uYppKHtRxL9gyyOWQ1wLq+aL1mS7o2i
2s=

Додаток Документи щодо стандартів
безпеки 1 _ Держпраця.pdf

nNUSCH12nLjuuJmU0BER2XJpJvCoiUd02vvLUWA
1a80=

Додаток Документи щодо стандартів
безпеки 2 _ Пожежна.pdf

6F++qAA9bJX8Wx/J0oczF0PsgEBbt1NL5sFatWCD
Y7g=

Додаток Документи щодо стандартів
безпеки 3 _ Санстанція.pdf

BC7VrQDlodWK9T/cGZ5ioXnbH1oPpsDvfe5BNUtgx
HM=
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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

Єрмоленко Дмитро Олександрович

Члени експертної групи

Запара Світлана Іванівна

Горбік Дар`я Сергіївна
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