
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36750 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 031 Релігієзнавство

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 36750

Назва ОП Релігієзнавство

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Cпеціальність 031 Релігієзнавство

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 Смоліна Ольга Олегівна, Герасименко Вікторія Вікторівна, Корнійчук
Юлія Юріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/2020-36750-info.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2020-36750-
program.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальне враження експертної групи про освітню програму та рівень навчання за нею є позитивним. ОНП є
органічною частиною наукового життя Університету та Факультету, враховує і опирається на його потужну
історичну спадщину (невдовзі Факультет відзначатиме своє 360-річчя). Програма відображає та промує
задекларовані Університетом цінності та принципи, є інструментом втілення в життя місії вишу. ОНП
«Релігієзнавство» в ЛНУ має виразну особливість – культурно-мистецьку спрямованість, що цілком відповідає місії
Університету та специфіці самопрезентації і розвитку регіону. Така риса вигідно вирізняє освітню програму серед
багатьох інших за даною спеціальністю, створює цікаву альтернативу тенденції зближення релігієзнавства з
теологією, що стає дедалі помітнішою на релігієзнавчих програмах. Разом з тим, ця ж особливість закладає для
викладачів та здобувачів певні виклики, зокрема, балансування специфіки зі збереженням предметної області
релігієзнавства. Попри окремі рекомендації посилення акцентів на спеціалізацію, загалом, експертна група вважає
знайдений робочою групою баланс оптимальним, виправданим та прийнятним. До створення та реалізації
програми залучено широке коло фахівців. Попри те, що викладацький склад є потужним активом програми і
закладу, актуальним залишається нарощення викладацького потенціалу за профілем для формування
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій за спеціальністю 031 «Релігієзнавство». Варто відзначити, що
Університет усвідомлює це як нагальне завдання та має чітку програму його розв’язання, що вже реалізується.
Факультет вже мав досвід організації разових спеціалізованих вчених рад за іншими спеціальностями. Зваживши
потенціал кадрового складу, рівень навчання та наукової роботи за програмою, проблеми до яких привертали увагу
експертної групи заінтересовані сторони та випускники ((1) брак фахівців за спеціальністю, про що свідчить і аналіз
ринку праці, (2) конфліктогенність регіону, (3) певне «замкнене коло» за якого через брак спецради за
спеціальністю аспіранти часто робили вибір на користь захистів за суміжними спеціальностями, що в свою чергу,
призводило до браку фахівців за спеціальністю) експертна група рекомендує акредитувати ОНП «Релігієзнавство»
за третім освітньо-науковим рівнем. Загалом, за всіма критеріями за оцінкою ЕГ програма відповідає рівню В.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Беззаперечно сильною стороною програми є її унікальний профіль та узгодженість з візією і стратегією розвитку
Університету та регіону. Вибудова програми здійснювалася зі врахуванням широкого кола оцінок експертів,
опиралася на спеціальні професійні дослідження ринку праці, запитів розвитку освітнього профілю міста. На
програму накладається і мультикультурність регіону та його потужні історичні закордонні зв’язки, що
прослідковується як у географії стажувань та спільних досліджень, так і використанні рекомендованих до курсів
джерел (поряд з джерелами українською, англійською та російською присутні і розвідки польською). Університет
має розроблену, чітку і зрозумілу нормативну базу, що регулює всі підняті в рамках акредитаційної експертизи
аспекти. Окремо варто відзначити оперативність реагування Університету на зауваження і пропозиції змін, що
прослідковується через врахування рекомендацій з попередніх експертиз. На ОНП забезпечується об’ємна вибіркова
складова (42% НП), що містить оригінальний перелік курсів та відзначалася як перевага практично всіма групами з
якими проводилися онлайн-зустрічі. НП має послідовну логічну структуру, курси відповідають предметній області
спеціальності, покривають основні елементи дисциплінарної структури релігієзнавства. Кожен елемент програми
спрямований на забезпечення належної підготовки здобувачів як викладачів та науковців, їх професійній інтеграції
до ширшого професійного середовища. В цьому контексті як позитивну практику варто відзначити організацію
міжуніверситетських наукових семінарів, що є відлунням давнішої традиції Варшавсько-Львівських семінарів,
відродження яких обговорюється в виші. В Університеті створено належне академічне середовище: систематично
проводяться наукові конференції, є фахові видання (де публікуються викладачі та здобувачі), розвитку інтеграції до
професійного середовища активно сприяють низка наукових товариств, до діяльності яких мають можливість
долучатися здобувачі. Завдяки широким міжнародним зв’язкам забезпечуються можливості академічних обмінів та
міжнародних контактів для всіх учасників освітнього процесу. Цьому сприяють можливості матеріальної підтримки,
які пропонує виш. На окрему згадку також заслуговують матеріально-технічні ресурси Університету. Навчання за
програмою проходить у корпусі, що є частиною спадщини ЮНЕСКО. Бібліотеки університету не лише надають
доступи до сучасних наукових баз та ресурсів, але й володіють унікальними історичними артефактами. Насамкінець,
у виші діє чітка та зрозуміла система контролю якості навчання, розвивається культура академічної доброчесності.
Значною мірою утвердженню доброчесності сприяє відкритість, публічність та прозорість діяльності закладу,
систематичний моніторинг якості освіти.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Попри залучення до розробки та перегляду ОНП широкого кола заінтересованих груп, співпраця з ними, за
враженням експертної групи, є несистемною. До певної міри, виправленню ситуації сприяло б створення постійно
доступних інструментів внесення пропозицій (розміщення на сайті проєкту програми на постійній основі, подання
контактів для скерування зауваг по ОП), а також оприлюднення отриманих пропозицій з їх подальшим ширшим
обговоренням. Сприяло б взаємодії з заінтересованими групами, зокрема, здобувачами, додаткове впорядкування
інформації про програму (наразі, вся інформація хоч і присутня на сторінках структур Університету, але є дещо
розпорошеною між сторінками Університету, відділу аспірантури і докторантури, підрозділами сторінки
Факультету). Навчальний план передбачає дещо непропорційно більше навантаження на другий рік навчання, а
окремі курси потребують посилення орієнтації на спеціалізацію (напр., «Науковий семінар») та/або оновлення їх
змісту відповідно до профілю попередньої освіти аспірантів, що її вивчають (напр., «Філософія», «Інформаційні
технології та програмування»). Попри наявність достатньої нормативної бази з питань врегулювання визнання
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результатів навчання, в тому числі, під час мобільності та у не-/ін-формальній освіті, випадків визнання таких
результатів навчання на програмі не було. Це створює неможливість оцінки реальної дієвості передбачених
процедур. Разом з тим, експертна група виявила запит здобувачів на визнання результатів навчання здобутих на
окремих курсах (зокрема, загальноуніверситетського курсу «Філософія» для магістрів-філософії). Маючи широкі
можливості міжнародної співпраці, Університет не використовує їх на повну потугу. ЕГ рекомендує активніше
залучати до міжнародної мобільності та участі в закордонних наукових заходах здобувачів, нарощувати участь
викладачів та здобувачів у міжнародних грантових проєктах, конференціях за кордоном, публікації їх досліджень у
світових рейтингових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science. В тому числі, активніше
залучати здобувачів до досліджень і науково-дослідних проектів кафедри. З нарощенням публікаційної активності
тісно пов’язане питання можливості створення спеціалізованої вченої ради для захисту докторських робіт за
спеціальністю 031 «Релігієзнавство», якої в ЛНУ, наразі, немає. Разом з тим, Університет знаходиться на шляху
розв’язання цієї проблеми, зміцнює кадровий потенціал та публікаційну активність співробітників. ОНП та
відомість самооцінювання містять описки, що однак не впливає на якість навчання за програмою.

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.

Ліцензування ОНП «Релігієзнавство» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) відбулося у 2016 р., з 2017
здійснюється набір здобувачів. ОНП та НП затверджені відповідно до чинних вимог 31.05.2017 р. За час існування
ОНП і НП зазнали трьох переглядів: у 2017 (після ліцензування, але перед першим набором), 2019 та 2020 рр. Мета
освітньої програми: підготовка докторів філософії з релігієзнавства з високим рівнем загальних та фахових
компетентностей, що забезпечуватимуть здійснення науково-дослідницької, аналітичної і наукової роботи та
консультування (ОНП «031 Релігієзнавство», 2020 https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/ONP_031_2020.rtf). Задекларована мета співзвучна з цінностями вишу та поставленими у
Стратегії розвитку Львівського університету 2021-2025 https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-
2025.pdf високими вимогами до рівня підготовки випускників Університету та постійним оновленням змісту
навчання відповідно до регіональних, національних та світових тенденцій. На досягнення цієї мети спрямований і
зміст навчального плану https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/031_Relihiieznavstvo_2020.pdf, що має
чітку структуру та виразно корелюється як зі згаданими групами компетентностей (глибинні знання зі
спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та ін.), так і спрямований на врахування
найновіших тенденцій в галузі. Розробка ОНП здійснювалася у співпраці з представниками академічних, науково-
дослідницьких та культурно-мистецьких інституцій, що наклало певний культурологічний акцент на її зміст. Така
зорієнтованість Програми на культурно-мистецьку складову в рамках релігієзнавчих досліджень також відповідає
задекларованим у Стратегії вишу принципам та місії Університету: «утвердження й зміцнення ідеалів і принципів
національно-культурної ідентичності українців», «розвиток культурно-мистецького середовища для збагачення
духовного світу молоді, виховання почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті»
(Стратегія розвитку Львівського університету 2021-2025 https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-
2021-2025.pdf).

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

Розробка ОНП відбувалася з урахуванням рекомендацій та очікувань основних заінтересованих груп: роботодавців,
випускників аспірантури з релігієзнавства та здобувачів ступеня, представників академічної та наукової спільноти,
культурно-мистецького середовища. Під час переглядів ОНП корективи вносилися не лише до її змісту,
розширювався також склад робочої групи, що працює над нею (з 6-ти осіб у 2017 до 8-ми у 2020). Включення нових
членів ((1) д. істор. н., професора кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ Гудя Б.В. та (2) к.
філос. н., асистентки кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького й заразом випускниці аспірантури ЛНУ за спеціальністю 09.00.11 –
«Релігієзнавство» Севастьянів У.П.) дозволило врахувати інтереси та очікування від програми ширшого спектру
заінтересованих груп, зокрема, академічної спільноти та випускників. Факти перманентної співпраці з
заінтересованими групами над вдосконаленням та оновленням змісту ОНП підтверджувалися в рамках низки
онлайн-зустрічей (з роботодавцями, партнерами, випускниками та здобувачами). Роботодавці, випускники та
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партнери наголошували на цінності та важливості низки компетентностей, які забезпечує програма: здатність
працювати в міждисциплінарній сфері (ФК05-07, ПРН05), організовувати та вести дослідницьку діяльність (ФК02,
05, ПРН01, 02, 06), здійснювати експертну оцінку та комунікувати з різними групами співрозмовників (ФК02, 03, 07,
ПРН01, 04, 05). Окремо наголошувалося на чутливості Університету до рекомендацій заінтересованих сторін,
оперативному їх врахуванні (зустріч зі стейкхолдерами). Обговорення ОП зі стейкхолдерами має місце переважно в
рамках спільних академічних і просвітницьких заходів, контактів в рамках реалізації інших ОП (зокрема, практик
здобувачів), рідше – спільних засідань кафедри (один з протоколів засідання та договори зі стейкхолдерами надано
в системі NAQA на запит). Разом з тим, така співпраця могла би мати більш системний та спланований характер,
охоплювати ширшу групу стейкхолдерів (частина членів робочої групи з-поза ЛНУ, партнерів та роботодавців є
колишніми випускниками Університету).

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.

Створення ОНП «Релігієзнавство» в ЛНУ значною мірою стало реакцією на специфіку регіону. Високий рівень
релігійності населення, багатоманіття та висока щільність релігійної мережі (на Львівську обл. припадає близько 9%
від всіх релігійних організацій в країні), мультикультурність і складна історія регіону, активна участь релігійних
організацій у суспільно-політичному житті – все це створює гостру потребу у фахівцях-релігієзнавцях, дослідниках
релігійного середовища й кваліфікованих експертах, на чому неодноразово наголошували під час онлайн-зустрічей
керівництво та менеджмент вишу, викладачі на ОНП та різні групи стейкхолдерів. Врахування регіонального
контексту проглядається також у співпраці над програмою з культурно-мистецьким середовищем. Регіон є одним з
найпопулярніших в Україні туристичних напрямків (в тому числі, завдяки релігійній архітектурі та центрам). Це
породжує запит на дослідників і дослідження на межі релігієзнавства та культурології, менеджерів у сфері
культури/дослідників з поглибленими знаннями з релігієзнавства, фахівців з релігійного туризму (зустрічі зі
стейкхолдерами та партнерами). Такі тенденції підтверджуються також попередніми дослідженнями ринку праці в
рамках дослідницького проекту Української асоціації культурологів-Львів «Освітній профіль культурної стратегії
Львова», що реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду. Оновлення програми та змісту навчальних
курсів опирається на попередні дослідження в рамках підготовки проекту (2016-2020), а фінальні результати (2021)
планується врахувати при подальших переглядах ОНП (Дарморіз О.В., розмова з науковими керівниками). Також
при розробці та оновленнях ОНП враховувався досвід реалізації докторських освітніх програм за спеціальністю
«Релігієзнавство» в Україні та за кордоном (завдяки міжнародним стажуванням викладачів). В першу чергу, йдеться
про формування та коригування зорієнтованості програми, змісту програми та освітніх курсів, тенденцій розвитку
тематики досліджень, методики викладання та організації дослідження (зустрічі з академічним персоналом,
науковими керівниками, резервна зустріч). Відомість самооцінювання містить перелік ЗВО досвід яких
використовувався при формування ОНП, серед них: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
Національний Університет «Острозька академія», Київський університет ім. Бориса Грінченка, Берлінський
університет ім. Гумбольдтів (Німеччина), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Університет
Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина). Разом з тим, Університет не використовує потенціал міжнародної
співпраці на повну потугу. Корисною стала би інтенсифікація або поновлення співпраці з закордонними
академічними релігієзнавчими осередками згаданими в ОНП (Інститутом релігієзнавства Ягеллонського
університету, Польським релігієзнавчим товариством та ін.).

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.

На момент проведення акредитації Стандарт третього (науково-дослідного) рівня вищої освіти за спеціальністю 031
«Релігієзнавство» прийнято не було. За відсутності стандарту освітня програма розроблялася з урахуванням вимог
чинних Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій та «Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
Кореляція програмних компетентностей, програмних результатів навчання та дисциплін в рамках яких
забезпечується їх (компетентностей та ПРН) формування відображена в ОНП та відомості самооцінювання (Таб. 3.
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання).
Проаналізувавши згадані вище документи, а також програми навчальних дисциплін, експертна група вважає, що
освітня програма забезпечує формування основних передбачених законодавством груп компетентностей та
запланованих в ОНП програмних результатів навчання на рівні вимог 8 рівня НРК (доктор філософії).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Мета та цілі освітньої програми чітко корелюють із задекларованими у Стратегії вишу цінностями, принципами та
місії. Формування програми здійснювалося у співпраці з широким колом заінтересованих груп, що позначилося на
специфіці програми – її наближеності до сфери культури, поряд зі збереженням релігієзнавчої предметної області.
Така особливість вигідно вирізняє програму серед інших докторських програм за спеціальністю. Вона ж відображає
і вкоріненість програми в регіональний та міжнародний контекст (завдяки історичним особливостям регіону, його
мультикультурності та зовнішнім зв’язкам). Сильною стороною є також орієнтованість розвитку програми на
стратегію розвитку регіону, регіональні дослідження ринку праці.

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

Попри активну співпрацю зі стейкхолдерами, така співпраця могла би бути більш системною та відкритою.
Експертна група рекомендує розмістити на постійній основі на сторінці факультету форму з пропозиціями по
вдосконаленню програми для стейкхолдерів (наразі, проект розміщується на кілька місяців обговорення, а далі
знімається).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма загалом відповідає вимогам щодо проектування та цілей програми. Вона є органічною частиною
наукового життя Університету, відображає його цінності, місію та опирається на потужну історичну спадщину вишу.
Програма враховує актуальні тенденції розвитку спеціальності, досвід інших освітніх програм в Україні і за
кордоном. Планування цілей та розробка/вдосконалення змісту програми здійснюється зі врахуванням
регіонального, національного та міжнародних контекстів, у активній співпраці з зацікавленими групами та при
опорі на дослідження ринку праці й стратегію розвитку регіону. Висловлена рекомендація стосується подальшого
розвитку та можливого вдосконалення програми та жодним чином не свідчить про наявність суттєвих недоліків.

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).

Освітня програма передбачає освітню та наукову складову. Обсяг освітньої складової змінювався в процесі перегляду
програми і навчального плану. В останній редакції його (обсяг) було збільшено з 40 кредитів ЄКТС (у 2017) до 43 (у
2020) (обидві редакції навчального плану додаються до відомості самооцінювання, остання редакція оприлюднена
також на офіційній сторінці Факультету https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/031_Relihiieznavstvo_2020.pdf). Кількість кредитів ЄКТС освітньої складової ОНП
відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження здобувачів ступеня доктора філософії (зокрема,
Закону України «Про освіту» (ст.5, п.6)). Вибіркова складова навчальних дисциплін становить 18 кредитів ЄКТС або
42% навантаження за навчальним планом. Значна частка курсів вільного вибору та широкий перелік пропонованих
дисциплін вільного вибору відзначалися як одна з переваг освітньої програми на низці зустрічей (зі здобувачами,
випускниками та роботодавцями). Структура ОНП забезпечує формування основних груп навичок і
компетентностей (глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові і мовні компетентності, універсальні навички),
передбачених ст.27 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text. Рівень
формування згаданих компетентностей і навичок відповідає 8 рівню НРК https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-%D0%BF#Text. Зміст наукової складової ОНП відображається, головним чином, в індивідуальному плані та
звітах здобувачів, де фіксуються погоджені з керівником дисципліни вільного вибору, відомості про участь в
конференціях та публікації здобувачів, прогрес виконання дисертаційного дослідження. Успішне виконання
індивідуального навчального плану та плану наукової роботи є обов’язковою умовою допуску до публічного захисту
дисертаційного дослідження.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.
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Зміст освітньої складової освітньої програми є чітко структурованим відповідно до ключових освітніх компонентів,
передбачених «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text (глибинні знання зі
спеціальності, загальнонаукові і мовні компетентності, універсальні навички). Загальний обсяг освітньої складової
ОНП становить 43 кредити ЄКТС, 18 з яких становлять вибіркові дисципліни. Обсяг ОК є збалансованим. Навчання
проходить у 1-7 семестрах, де основне навантаження дещо непропорційно припадає на другий рік навчання (3-4
семестри, в яких вивчається по 4-5 курсів; загальний обсяг навантаження в цей рік становить 18 кредитів ЄКТС (42%
НП)). Можливим шляхом виправлення такої диспропорції могло б стати перенесення окремих вибіркових курсів,
що забезпечують універсальні навички з другого на перший рік навчання (наприклад, курсів пов’язаних з
інформаційними технологіями). Спрямовані на формування глибинних знань зі спеціальності дисципліни загалом
покривають основні складові дисциплінарної структури релігієзнавства. Дискусійним є внесення до даної групи
курсу «Науковий семінар», який більше пасував би до блоку курсів, спрямованих на формування загальнонаукових
компетентностей (силабус курсу не має жодного джерела присвяченого власне релігієзнавчим дослідженням).
Відповідно до матриць забезпечення програмних компетентностей та програмних результатів навчання опанування
кожного з елементів (ПК та ПРН) забезпечується одночасно нормативними та вибірковими дисциплінами.
Здобувачі обирають вибіркові курси із запропонованих переліків (по дві дисципліни). В рамках кожного з переліків
знаходяться курси, що різняться за тематикою, але зорієнтовані на забезпечення однакового набору ПК та ПРН.
Таким чином, за будь-якого вибору забезпечується повне опанування передбачених ПК та ПРН. У 6 семестрі
передбачена нормативна педагогічна практика, якій передують вибіркові курси з педагогіки та психології вищої
школи (3 семестр), що забезпечує необхідні попередні знання, які були б корисними в рамках практики. Статус
згаданих курсів як вибіркових не створює труднощів, оскільки базові знання необхідні для проходження практики
забезпечуються також в рамках магістратури. Загалом, під час онлайн-зустрічей здобувачі та випускники
демонстрували достатньо високий рівень задоволеності змістом ОНП та переліком курсів вільного вибору. Це
підтверджують також надані на запит результати опитування здобувачів.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області галузі знань 03 «Гуманітарні науки» та спеціальності 031
«Релігієзнавство». Об’єктом вивчення дисциплін зорієнтованих на опанування глибинних знань зі спеціальності є
релігія, її вплив на людину і різні сфери людського життя. Варіативність змісту, що вкладається в поняття «релігія»
та вплив релігії на людину й суспільство досліджується на програмі крізь прийму різних підходів і теорій
(модернізації, секуляризації, постколоніалізму, «повернення релігії» тощо) з використанням широкого
дослідницького інструментарію. Загалом, аналіз ОНП, НП та робочих програм дозволяє висновувати про
спрямування змісту навчальних курсів на переосмислення та формування нових знань в галузі, апробацію різних
підходів до досліджуваних явищ, можливість напрацьовувати розв’язки комплексних проблем в галузі. В рамках
дисциплін інших освітніх компонентів релігія хоч і не досліджується прямо, однак ці курси забезпечують
опанування компетентностей, що є засадничими для підготовки дисертаційного дослідження (наукова компонента
освітньої програми) або ведення професійної діяльності. Зокрема, йдеться про професійну цифрову грамотність,
організацію дослідження та презентацію/апробацію його проміжних результатів (підготовка статей, публічних
виступів), капіталізацію досліджень, опанування іноземної мови на академічному рівні, ведення викладацької
діяльності. Поряд з цим, посилення орієнтації на спеціалізацію курсів, які забезпечують формування універсальних
навичок залишається перспективною зоною росту. Можливими прикладами такого «релігієзнавчого акценту»
могли б бути дослідження особливостей взаємовпливів релігії і бізнесу, особливостей провадження бізнесу в
релігійній сфері (курс «Інновації та підприємництво»), опанування цифрових інструментів опрацювання даних
якісних досліджень (курс «Інформаційні технології та програмування») тощо. Побажання перегляду змісту окремих
курсів спрямованих на формування універсальних навичок (зокрема, інформатики) висловлювали також здобувачі
в рамках опитування (результати опитування надано на запит в системі NAQA).

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

Структура освітньої програми передбачає можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.
Право вибору закріплюється та гарантується низкою документів ЛНУ, зокрема «Положенням про організацію
освітнього процесу в ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf (п.3.7-8) та
«Положенням про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у ЛНУ»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf (п.1.3-5, 2.1-13). Документи гарантують право
здобувачів обирати не менше 25% НП (за обсягом кредитів ЄКТС), можливість вибирати дисципліни з різних
освітніх рівнів та встановлює процедуру і часові рамки здійснення вибору. Вибір курсів здобувачами наукового
ступеня здійснюється за посередництва відділу аспірантури і докторантури, який «на початку навчально року
доводить до відома здобувачів перелік дисциплін за вільним вибором в межах кожного року навчання» (п.2.9
«Положенням про порядок забезпечення вільного вибору…»). Така практика підтверджувалася у розмовах зі
здобувачами. Документи, що підтверджують вільний вибір (заяви здобувачів) було надано в системі NAQA на запит.
Загалом, за ОНП «Релігієзнавство» обсяг дисциплін вільного вибору становить 42% (18 кредитів із 43), що
забезпечує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачі обирають вибіркові дисципліни з
коротких запропонованих переліків. За оповідями самих здобувачів, окрім інтересу до тематики курсу та

Сторінка 7



релевантності його змісту для дисертаційного дослідження (оцінка здійснюється на основі силабусів), цінними для
них є також оцінка відповідності змісту курсу до тематики дослідження від наукових керівників. Силабуси всіх
дисциплін розміщено на сайтах Факультету та Відділу аспірантури
https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-religio-studies;
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/. Попри високий відсоток курсів за вільним вибором на ОП, університет не
має зведеного каталогу чи електронної системи через яку можна було б ознайомитися зі всіма доступними
вибірковими курсами (в тому числі, на інших факультетах та рівнях освіти). Таким чином, вибір дисциплін з інших
програм залишається теоретичною можливістю, реалізація якої є викликом на практиці (через масив розрізнених
джерел пошуку).

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ЛНУ регламентується «Положенням про організацію освітнього
процесу в ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та «Положенням про
проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf.
Цікавою позитивною практикою, що заслуговує на згадку, є передбачена можливість проходження практики за
кордоном (розд.6 «Положення про проведення практик…»), що відкриває додаткову можливість інтернаціоналізації
вишу і розширення горизонтів здобувачів. Разом з тим, попри детально прописану процедуру організації практик та
підведення їх підсумків «Положення про проведення практик…» не містить згадки про практики здобувачів
наукового ступеня. Також наявне певне неузгодження між «Положенням про організацію освітнього процесу в
ЛНУ» та навчальним планом ОНП «Релігієзнавство»: відповідно до «Положення…» обсяг практичної підготовки
для кожного ступеня становить не менше 9 кредитів (п.4.7; документ регулює також навчання докторантів), але
обсяг практики на освітній програмі, що акредитується є 4 кредити ЄКТС (що закріплюється також «Положенням
про педагогічну практику аспірантів ЛНУ» https://cutt.ly/VmlsWuW). Це неузгодження жодним чином не впливає
на якість проведення практики на ОНП, однак узгодження документів допомогло б убезпечитися від можливих
непорозумінь в майбутньому. Освітня програма передбачає набір загальних і фахових компетентностей та
програмних результатів навчання достатній для ведення науково-педагогічної діяльності, що відображається в
матрицях відповідності ПК та ПРН. Згадані ПК та ПРН загалом корелюються з наданими на запит силабусом та
робочою програмою практики. Базою практики для здобувачів програми виступає сам Університет. Загалом, під час
зустрічей здобувачі та випускники (частина з яких працюють викладачами ЗВО) позитивно відгукувалися про саму
практику та набуті в її рамках компетентності, що свідчить про набуття компетентностей на рівні необхідному для
подальшої професійної діяльності. Ще однією позитивною особливістю підготовки здобувачів наукового ступеня в
ЛНУ є окремі додаткові можливості, що сприяють подальшій професійній реалізації. В першу чергу, йдеться про
поточні спільні семінари зі здобувачами та викладачами інших вишів. Здобувачі позитивно згадували такі семінари
з проф. Н. Кривдою (КНУ), відзначаючи їх як менш формальну ніж конференції можливість апробувати певні
дослідницькі ідеї, ознайомитися з дослідженнями колег, поглянути на власне дослідження з під іншим кутом,
розширити професійну мережу контактів. Інша ініціатива належить студентським науковим товариствам, де
представлені також аспіранти. Зокрема, Наукове товариство культурологів «Гілея» співорганізовує серії
мотиваційних зустрічей з представниками різних професійних сфер (потенційно доступних для працевлаштування
випускників ОП), в тому числі проводилися заходи дотичні до релігійної тематики (зустріч зі студентським
самоврядуванням).

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

Кожен з елементів освітньої програми має додаткову цінність та забезпечує нарощення певних гнучких навичок (soft
skills), що можуть використовуватися також поза професійною діяльністю. В першу чергу, йдеться про навички
критичного мислення, розв’язання проблем та креативності, які формуються в процесі роботи над дисертаційним
дослідженням та опануванням низки навчальних курсів – на щодень здобувачі мають справу з потужним
академічним доробком з тих чи інших проблем; цей доробок осмислюється в контексті різних суспільних контекстів
і підходів, оцінюються його сильні і слабкі сторони, релевантність в рамках дослідницької тематики, певні елементи
використовуються для вибудови нових дослідницьких теорій та підходів для мінімізації певних суспільних проблем.
По-друге, планування часу й кар’єрного росту (time and career management), чому сприяє формування
індивідуальної дослідницької траєкторії (де-факто відбір перспективних для розвитку наукової кар’єри знань і
вмінь), підготовка дослідницького проєкту та його частин (висвітлюються у статтях, виступах на конференціях),
вміння дотримуватися визначених часових рамок (речинців). По-третє, соціальні навички професійної комунікації
та взаємодії в колективі – формуються насамперед через виконання групових завдань, в робочій взаємодії з різними
професійними групами (науковими керівниками, викладачами, представниками/співробітниками архівів та музеїв,
релігійних організацій, служб Університету, професійним дослідницьким товариством). По-четверте, навички
академічного письма та публічних виступів, що шліфуються в процесі підготовки публікацій і дисертації,
навчальних презентацій, виступів на конференціях. Важливими особистісними якостями, що формуються при цьому
супутньо є професійна етика, академічна доброчесність, корпоративна культура. По-п’яте, освітня програма сприяє
розвитку набору цифрових навичок, що стало особливо актуальним в умовах карантину. Під час зустрічей зі
здобувачами вони не лише позитивно оцінювали, а й демонстрували окремі зі згаданих навичок (культура ділового
спілкування, планування в короткостроковій та середньостроковій перспективі тощо). Загалом, згадані навички
відповідають цілям програми та сприяють кращій професійній інтеграції та реалізації.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

На момент проведення акредитації Стандарт третього (науково-дослідного) рівня вищої освіти за спеціальністю 031
«Релігієзнавство» прийнято не було. Разом з тим, аналіз представленої для акредитації документації та інтерв’ю в
рамках онлайн-візиту дозволяють висновувати про відповідність змісту ОНП вимогам 8 рівня Національної рамки
кваліфікацій (доктор філософії) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text та вимогам чинного
законодавства до обсягу та структури програми («Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text, Закону України «Про вищу освіту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text).

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 освітньої програми та складових її структури корелюється з часом необхідним для опанування програмних
компетентностей та досягнення програмних результатів навчання, і, зрештою цілей програми. Розподіл
навчального часу за навчальним планом здійснюється в передбачених нормативними документами пропорціях:
аудиторні заняття становлять 1/3 навчального часу, решта – 2/3 відведено на самостійно роботу (підготовку
індивідуальних дослідницьких завдань, опрацювання літератури тощо). Силабуси та робочі програми передбачають
широкий спектр можливої тематики дослідницьких завдань для самостійної роботи здобувачів і відповідної до цих
завдань наукової літератури. Вибір завдань здійснюється за погодженням між викладачами та здобувачами з огляду
на дослідницьку тематику здобувачів. Така організації роботи обумовлена мінімальною чисельністю здобувачів на
профільних дисциплінах на кожному році навчання (по одній особі). Зважаючи на тісний зв’язок частини курсів з
дослідницькою тематикою здобувачів, самостійна робота з тих чи інших курсів часто плавно перетікає в роботу над
дисертаційним дослідженням (зустріч з академічним персоналом). Загалом, під час зустрічей здобувачі позитивно
оцінювали співпрацю з викладачами, зауважень стосовно перенавантаження здобувачів не висловлювалося.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дуальна форма освіти за ОНП «Релігієзнавство» не передбачена, однак в Університеті проводиться обговорення
можливості її запровадження, відповідно до Стратегії вишу.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми, її структура та зміст відповідають вимогам законодавства щодо навчального
навантаження здобувачів ступеня доктора філософії. Всі компоненти програми є взаємопов’язаними, складають
логічну послідовно зорганізовану структуру та в своїй сукупності дозволяють досягти анонсованих в ОНП цілей,
компетентностей та програмних результатів навчання. Зміст програми покриває ключові елементи дисциплінарної
структури релігієзнавства. Курси, що викладаються відповідають предметній області спеціальності 031
«Релігієзнавство» галузі знань 03 «Гуманітарні науки». Беззаперечно сильною стороною програми є вибіркова
частина освітньої складової, на чому неодноразово наголошували здобувачі, випускники, роботодавці та
представники організацій-партнерів ОП. Формуючи індивідуальну освітню траєкторію здобувачі наукового ступеню
мають змогу обирати 42% навчального навантаження (за обсягом кредитів ЄКТС). Програма забезпечує належну
практичну підготовку здобувачів як майбутніх викладачів та дослідників. Позитивними практиками вартими згадки
є передбачена можливість здобувачів проходити практику за кордоном та додаткові можливості апробації
досліджень та професійної інтеграції через ініційовані окремими науковими керівниками та товариствами
університету наукові семінари та зустрічі. В планах Університету відродження традиції міжнародних філософсько-
теологічних семінарів. Зрештою, програма забезпечує формування широкого спектру soft skills.

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

Освітня складова програми передбачає дещо непропорційно великий об’єм навчального навантаження на другому
році навчання (42% НП). Можливим шляхом виправлення такої диспропорції могло б стати перенесення 1-2
дисциплін вибіркового циклу, що забезпечують формування загальних навичок з другого на перший рік навчання
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(32% НП). Окремі дисципліни потребують посилення орієнтації на спеціалізацію. Зокрема, курс «Науковий
семінар», що належить до компоненти спрямованої на формування глибинних знань зі спеціальності і не містить
жодного джерела присвяченого специфіці проведення релігієзнавчих досліджень. Рекомендується посилити
орієнтацію курсу на спеціалізацію, за необхідності перенести його до складової 2 (загальнонаукові компетентності).
Також посилення релігієзнавчої складової потребують нормативний курс «Інновації та підприємництво», курси
присвячені інформаційним технологіям (наприклад, через включення вивчення програм з опрацювання даних
якісних досліджень, що буде більш релевантним до дослідницької тематики здобувачів на теперішньому етапі).
Також ОНП та відомість самооцінювання містять кілька прикрих описок, які було уточнено під час акредитації. Вони
не впливають на якість освіти за програмою, однак можуть спричиняти репутаційну шкоду. ЕГ рекомендує провести
пильне редагування цих документів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

При аналізі відповідності критерію 2 суттєвих недоліків виявлено не було. Попри наявну диспропорцію розподілу
навантаження в плані, навантаження здобувачів на другому році (на який припадає найбільше навантаження) не
перевищує норми. Зміст курсів, які потребують посилення орієнтації на спеціалізацію повною мірою забезпечує
досягнення поставлених цілей та програмних результатів навчання. Це відбувається, в першу чергу, завдяки
спеціалізації індивідуальних завдань. Разом з тим, посилення спеціалізації сприяло би подальшому вдосконаленню
програми та якості навчання за нею.

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

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

Інформація про вступ до докторантури розміщена на всіх основних інформаційних ресурсах вишу: (1) офіційній
сторінці ЛНУ (перехід «Вступнику» – «Додаток 8: Правила прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ у 2021
році») https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-08.pdf, (2) сторінці філософського
факультету (перехід «Вступнику» – «Програми вступу в аспірантуру» https://filos.lnu.edu.ua/admission/program-
admission-to-graduate-school і «Навчання» – «Аспірантура, докторантура»
https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) та (3) сторінці відділу аспірантури та докторантури:
https://aspirantura.lnu.edu.ua/. Кожна зі сторінок містить дещо різний набір інформації (на першому зі згаданих
ресурсів розміщено лише правила прийому, на другому інформація про програму (ОНП, НП) та екзамен зі
спеціальності, третьому – програми інших вступних екзаменів та НП), тому корисною була б синхронізація
інформації або розміщення взаємних посилань/переходів. «Правила прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ
у 2021 році» https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-08.pdf містять вичерпну
інформацію про перелік спеціальностей за якими здійснюється набір, перелік документів, що подаються при вступі,
часові рамки подачі, необхідні контактні дані відділу аспірантури і докторантури, перелік вступних екзаменів та
процедуру добору кандидатів, критерії вибору при однаковій сумі балів за екзамени. Всі означені критерії вибору
пов’язані винятково з академічними досягненнями (вища оцінка за екзамен зі спеціальності, наявність публікацій,
участі в конференціях тощо) та не містять дискримінаційних положень чи вимог. Програми вступних випробувань з
філософії та іноземної мови розміщені на сторінці аспірантури https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/, фахового
екзамену зі спеціальності – сторінці факультету https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2013/10/Asp_09.00.11.doc. Загалом, вся інформація щодо вступу є публічною, чіткою, зрозумілою,
але потребує технічної синхронізації.

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

Прийом до аспірантури здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» здійснюється
на загальних підставах та регулюється «Правилами прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ у 2021 році»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-u-2021-
rotsi.pdf. Допуском до складання вступних екзаменів є співбесіда на факультеті (протокол співбесіди подається у
відділ аспірантури і докторантури). Мета співбесіди: ознайомлення з академічними зацікавленнями потенційних
здобувачів, орієнтовною темою майбутнього дисертаційного дослідження, оцінка спроможності факультету та
кафедри забезпечити належне наукове керівництво роботою (наявність потенційних наукових керівників з
близькими академічними зацікавленнями). За умови позитивного висновку факультету абітурієнт допускається до
вступних випробувань зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Оприлюднена на сторінці факультету
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https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Asp_09.00.11.doc та надана на запит в системі NAQA програма
вступного екзамену зі спеціальності була прийнята у 2016 році та використовувалася в подальші роки без змін
(обидві версії є ідентичними). З огляду на прийняття у 2020 році стандартів вищої освіти за спеціальністю 031
«Релігієзнавство» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для першого/бакалаврського
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-031-b.pdf) та
другого/магістерського https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/10/23/031_Rilihiyeznavstvo_mahistr.pdf) рівнів освіти, корисно було б оновити
програму вступного екзамену зі спеціальності відповідно до цих документів.

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.

Університет містить розроблену нормативну базу, що регулює правила визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, в тому числі, в рамках академічної мобільності. Зокрема, йдеться про «Тимчасове положення
про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf (п.2.7.1, 6.4), «Тимчасове положення про
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf (п.3.11-12), «Положення про визнання та перезарахування
результатів навчання учасників академічної мобільності у ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf (п.2.2, розд.3). Документи гарантують саме право здобувачів на визнання результатів навчання
(в т.ч., отриманих під час мобільності), встановлюють умови та процедуру визнання. Визнання наукових ступенів
регламентується «Положенням про порядок визнання у ЛНУ, здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових
ступенів» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/reg- foreign_diploma.pdf. В процесі розмов зі
здобувачами та випускниками підіймалися дві групи питань дотичних до визнання результатів навчання: (1)
визнання результатів навчання з філософії для магістрів філософії (вступаючи до докторантури магістри філософії
зобов’язані складати загальний вступний екзамен з філософії, а потім вивчати загальний нормативний 4-кредитний
курс з філософії; попри запевнення викладача з філософії про корективу навчального матеріалу відповідно до вже
наявного рівня знань (зустріч з академічним персоналом), здобувачі та випускники дуже по-різному означували
цінність цього курсу). (2) підстави визнання результатів навчання та компетентностей з іноземних мов. Відповідно
до «Правил прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ у 2021 році» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-u-2021-rotsi.pdf від вступних випробувань
та проходження курсу з іноземної мови звільняються особи, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови.
Разом з тим, в інших випадках (наприклад, при присудженні вчених звань
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text, розд.ІІ, п.1.5) визнання мовних компетентностей здійснюється
на підставі ширшого кола документів (в тому числі, кваліфікаційних документів пов’язаних з використанням
іноземних мов – диплому про вищу освіту, здобуту за кордоном іноземною мовою). Однак, підняті питання не
регулюються документами Університету.

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.

Визнання результатів навчання здобутих у не-/ін-формальній освіті регулюється «Положенням про порядок
визнання у ЛНУ результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf Право визнання результатів навчання здобутих у не-/ін-
формальній освіті мають здобувачі всіх рівнів вищої освіти, однак це право поширюється лише на нормативні
дисципліни і обмежується в обсязі (до 10% ОП, але не більше 6 кредитів ЄКТС на навчальний рік для бакалаврів та
4,5 для магістрів; граничний поріг в кредитах для докторантів в документі не встановлюється). Документом
передбачена процедура визнання, що включає звернення до ректора Університету, створення спеціальної комісії,
яка проводить безпосередню оцінку результатів навчання. Фактів звернень щодо визнання результатів навчання у
не-/ін-формальній освіті за даною ОНП не було. Разом з тим, на зустрічах з викладачами та адміністративним
персоналом згадувалася можливість зарахування результатів навчання на міжнародних онлайн-платформах
(Coursera, edX та ін.). Університет скористався можливістю створення корпоративного доступу до ресурсів
платформ, що надавався в період карантину. Частина співрозмовників ЕГ в рамках акредитаційного візиту
рапортувала про успішне проходження таких курсів та випадки часткового зарахування здобутих на них результатів
навчання (зарахування окремих модулів або тем в залежності від релевантності тематики та отриманих знань;
оцінка можливості перезарахування розглядалася викладачами в індивідуальному порядку; зустріч з
адміністративним персоналом). Така практика свідчить про відкритість вишу та викладачів до визнання результатів
навчання здобутих поза університетом. Разом з тим, у процесі експертизи ЕГ стала відома ситуація з труднощами
щодо визнання мовних компетентностей здобувачки А.Романюк, яка має міжнародні сертифікати, що
підтверджують володіння англійською та французькою мовою на рівнях С1 та В2 відповідно. Термін дії сертифікатів,
що видаються на 2 роки нещодавно минув, однак у минулому навчальному році здобувачка закінчила магістратуру в
Кентському університеті (Париж, Франція), де навчання здійснювалося англійською мовою (для навчання Романюк
брала академічну відпустку в аспірантурі). Проте, за словами здобувачки диплом про здобуття вищої освіти
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іноземною (англійською) мовою було визнано як недостатню підставу для визнання мовних компетентностей та
перезарахування курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Університет має розроблену та чітку нормативну базу. Всі документи щодо вступу, академічної мобільності та
визнання результатів навчання, в тому числі отриманих під час мобільності або в неформальній/інформальній
освіті, оприлюднені на офіційних сторінках вишу та його структурних підрозділів. Документи містять вичерпну й
зрозумілу інформацію щодо гарантованих прав здобувачів та процедури їх реалізації. Правила прийому на навчання
не містять дискримінаційних положень або вимог. Процедура та вимоги до визнання результатів навчання є
реалістичними та доступними для всіх учасників освітнього процесу. Позитивною практикою є визнання
релевантних результатів навчання отриманих в рамках онлайн-курсів на відкритих міжнародних освітніх
платформах в рамках окремих курсів.

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

В випадку прийому на навчання розміщена на сторінках різних структурних підрозділів інформація потребує
синхронізації, аби відомості на кожному з ресурсів (сторінках університету, факультету та відділу аспірантури і
докторантури) були актуальними та повними/вичерпними. Рекомендується продублювати інформацію або
забезпечити сторінки посиланнями/переходами для того, щоб з кожного з ресурсів був доступ до повного пакету
інформації про прийом на навчання: правил прийому, програм всіх вступних екзаменів, інформації про програму.
Рекомендується також оновити програму вступного екзамену зі спеціальності з урахуванням прийнятого у 2020 році
стандарту вищої освіти за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого
рівня вищої освіти. Це допоможе забезпечити у здобувачів базові вхідні знання, якими мають володіти магістри-
релігієзнавці, для подальшого успішного здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 031
«Релігієзнавство». В рамках експертизи було виявлено запит здобувачів на розширення можливостей визнання
результатів навчання та мовних компетентностей, з урахуванням специфіки програми. Рекомендується провести
оцінку можливості визнання результатів навчання з філософії для магістрів філософії при здачі вступного екзамену
з філософії та проходження загального нормативного курсу з філософії, сформулювати можливі умови такого
визнання. Також рекомендується провести оцінку можливості визнання мовних компетентностей за іншими
кваліфікаційними документами, визначити умови такого визнання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Суттєвих недоліків в контексті критерію 3 виявлено не було. Вказані вище рекомендації стосуються винятково
подальшого вдосконалення програми. Попри те, що інформація на сторінках вишу дещо розпорошена, вона в
повному обсязі оприлюднена на офіційних ресурсах, йдеться винятково про полегшення користування нею. Чинна
програма вступного екзамену зі спеціальності є прийнятною, неврахування стандарту пов’язане з нещодавністю
його прийняття (кінець 2020). Визнання компетентностей з філософії при вступному екзамені та мовних
компетентностей на підставі інших кваліфікаційних документів є дискусійним і має свої аргументи за та проти.
Питання є актуальним для багатьох докторських програм та потребує глибшого вивчення і встановлення супутніх
умов такого визнання, що й було рекомендовано.

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.

На онлайн-зустрічах із академічним персоналом було з’ясовано, що в навчальному процесі на ОП, що акредитується,
застосовуються різноманітні форми та методи навчання. О.Дарморіз наголосила, що використовує індивідуальний
підхід і вважає його перевагою цієї ОП саме через невелику кількість здобувачів (загалом тут наразі вчаться 3
здобувачі), вписує теми, дотичні до тем дисертацій аспірантів, в свої курси (зокрема, викладає дисципліну «Феномен
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пам’яті в сучасних суспільствах: релігійний вимір»). Б.Гудь повідомив, що в своїй викладацькій практиці
(дисципліна «Релігія як соціокультурний феномен») використовує форму довірливої бесіди, намагається
«заземлити» лекцію на поточну ситуацію, тему наукового інтересу аспіранта. М.Альчук (викладає дисципліну
«Методологія підготовки наукової публікації») організовує спілкування під час викладання певної проблеми,
утворює своєрідний «круглий стіл», пропонує здобувачам оцінити виступи колег, викладача тощо. Форма силабусу,
розроблена в ЛНУ, містить опцію «Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання
курсу» («Методичні рекомендації порядку розробки силабусу навчальних дисциплін» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf). Форми й методи навчання визначені відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу» https://cutt.ly/1me8XuB; «Тимчасового положення про організацію освітнього
процесу здобувачів ВО ступеня доктора філософії» https://cutt.ly/Ame81NC; «Положення про контроль та
оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО» https://cutt.ly/Fme820h. В «Тимчасовому положенні про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf зазначено (п.2.9.7.), що в разі часткового
невиконання семестрового навчального плану здобувач може перенести його виконання, за погодженням з відділом
аспірантури та докторантури, на інший період часу, що не перевищує термін навчання, чим, зокрема, реалізується
студентоцентрований підхід (окрім наявної в ЛНУ практики вибіркових курсів, опитування здобувачів,
індивідуального підходу тощо). Форми і методи навчання викладачі обирають відповідно до заявлених ПРН та
керуються принципом академічної свободи, принципів студентоцентрованого підходу. Опитування здобувачів щодо
якості освіти відбувається двічі на рік в кінці семестру (згідно відповідного Положення, що знаходиться за
посиланням: https://cutt.ly/8me84kT). В результатах анкетування здобувачів ОП, наданих на запит ЕГ в системі
NAQA, яке проходило у формі інтерв’ю через невелику кількість здобувачів) зазначено, що респонденти оцінили
рівень викладання як високий. Здобувачі та випускники під час зустрічей наголошували на плідному
співробітництві з викладачами і керівниками, наявності достатнього рівня консультацій, допомоги та піклування з
боку викладачів.

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).

На онлайн-зустрічі здобувачі повідомили, що інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання отримують з декількох джерел поетапно: першим є відділ аспірантури і
докторантури, який інформує щодо дисциплін в поточному семестрі, форм контролю та інших видів діяльності за
ОП. Далі необхідну інформацію надає викладач на першому занятті. Також здобувачі знайомі з силабусами і знають
їх призначення. Силабуси за ОП, що акредитується, розміщені на сторінках Факультету та відділу аспірантури і
докторантури https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-religio-studies,
https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/. Форма силабусу, розроблена в ЗВО, містить необхідну інформацію щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. За посиланням
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf знаходяться «Методичні рекомендації порядку
розробки силабусу навчальних дисциплін». Також на сайті ЛНУ приблизно за місяць до початку відповідних заходів
висвітлюється така інформація: графік організації освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання тощо. В
умовах запровадженого дистанційного навчання через карантин навчання проводилося переважно через ресурси
Zoom, Microsoft Teams. Заняття відбуваються за розкладом. Результати опитування здобувачів, надані на запит ЕГ,
показують, що респонденти задоволені рівнем освітньої підтримки а також організацією навчання в умовах
карантину. Загалом, здобувачі ознайомлені з тим, що мають право апеляції, однак зізнаються, що ніколи не мали
потреби ним користуватися і не цікавилися деталями такої процедури.

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

Робота здобувачів третього освітньо-наукового рівня спрямована на здійснення, написання та захист наукового
дослідження. На запит ЕГ надані індивідуальні навчальні плани роботи аспірантів та їх звіти. Згідно наданій
інформації здобувачка А.Романюк працює над темою «Образ жінки у сакрально-мистецькій традиції християнства:
український контекст», Р.Ліпша – «Релігійно-міфологічні засади формування картини світу в тоталітарному
суспільстві», М.Баліцка – «Ікона як феномен культури: філософсько-релігієзнавчий дискурс». Згідно звіту 2020 р.
М.Баліцка з 2017 р. взяла участь у 9 наукових конференціях всі у Львові, окрім однієї в Одесі. Також вона
опублікувала 2 наукові статті в фахових збірниках «Гілея» (був фаховим на момент публікації) та «Вісник
Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» (є фаховим за 033 «Філософія», однак приймає
роботи на релігієзнавчу тематику). Р.Ліпша на 2020 р (другий рік навчання) надрукував 2 тез та 2 статті підготував
до публікації, також все у Львові. За словами здобувачів частина публікацій перебуває в процесі розробки або
подачі. У ЛНУ регулярно проводиться кілька наукових конференції, в яких аспіранти цієї ОП можуть брати і беруть
участь, а саме: звітна наукова конференція філософського факультету ЛНУ, Міжнародна наукова конференція
«Духовність. Культура. Глобалізація», «Дні науки філософського факультету». Крім того, у Львові на базі Музею
історії релігій щорічно проводиться знана й авторитетна в Україні Міжнародна наукова конференція «Історія релігій
в Україні». Також ЛНУ видає «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» та «Вісник
Львівського університету. Серія: філософські науки», які є фаховими категорії Б за спеціальністю 033 (але
приймають публікації за спеціальністю 031), та публікація в яких є безкоштовною для здобувачів. Навчальним
планом 2020 р. передбачено дисципліни широкого науково-дослідницького характеру: «Науковий семінар»,
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«Методологія підготовки наукової публікації». В ЛНУ існує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених (Положення від 2016 р. за посиланням: https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Метою його роботи є створення умов для розкриття наукового та
творчого потенціалу осіб, які навчаються та/або працюють в університеті, розвиток у них наукового мислення та
навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності тощо (с.3). Крім того, за посиланням
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/research-documents/ під назвою «Положення про
науково-дослідну діяльність» знаходиться ціла низка документів, що регулюють цей напрям роботи ЛНУ. На
онлайн-зустрічах здобувачі повідомили, що інформацію про наукові заходи вони отримують від свого наукового
керівника, від працівників кафедри та аспірантури, офіційних сторінок міжнародного відділу та соціальних мереж.

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

Ініціаторами оновлення змісту ОК є викладачі, Гарант ОП, здобувачі, зовнішні стейкхолдери. Інформація щодо
порядку оновлення змісту ОК міститься в «Методичних рекомендаціях порядку розробки силабусу навчальних
дисциплін у ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf. На с.3 зазначено, що силабус
навчальної дисципліни необхідно щорічно оновлювати в частині всіх компонентів крім цілей та ПРН. В п.4.1.
зазначено: «Проект силабусу навчальної дисципліни проходить обговорення серед стейкхолдерів освітнього
процесу, розглядається на засіданні кафедри, погоджується методичною комісією факультету та гарантом ОП та
затверджується на засіданні кафедри» (с.3). ОП має кілька унікальних за змістом ОК: «Феномен пам’яті в сучасних
суспільствах: релігійний вимір», «Постмодерний та постколоніальний дискурс в релігієзнавстві», «Антропологія
релігії: сучасні напрямки», «Науковий семінар» тощо. Водночас на онлайн-зустрічі аспіранти повідомляли, що зміст
ОК «Філософія» для аспірантів є тим самим, що і для бакалаврів і магістрів, що є некорисним і обтяжливим для
здобувачів PhD, хто вже вчився на філософському факультеті, до того ж в аудиторії одночасно перебувають
аспіранти різних ОП PhD з відповідно різним рівнем філософської підготовки і зміст дисципліни для них не
диференціюється. Висловлювалися побажання виправлення цієї ситуації. Викладачі групи забезпечення ОП
використовують результати закордонних стажувань та наукових розробок в оновленні змісту ОК. Зокрема доц.
Н.Король 23-29.10.2017 р. пройшла закордонне стажування в університеті Вармінсько-Мазурському в Ольштині
(Польща) за програмою академічного обміну Еразмус+; доц. І.Колесник в університеті Костянтина Філософа в Нітрі,
20-26 жовтня 2019 р. академічний обмін Еразмус+; доц. Н.Король Університет Костянтина Філософа в Нітрі, 20-26
жовтня 2019 р. академічний обмін Еразмус+. Однак, надані на запит ЕГ силабуси (наявність яких є перевагою) та
робочі програми мають певні недоліки: не містять в списках літератури праць їх розробників або інших викладачів
групи забезпечення ОП, мають чимало підручників із загального релігієзнавства в переліку базової літератури (що є
небажаним в курсах спрямованих на поглиблення знань зі спеціальності). Попри це, силабуси містять достатню
кількість англомовної фахової літератури, представлені також джерела польською. У ЛНУ діє «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості освіти» (2019), де зазначено, що система передбачає постійний аналіз,
моніторинг, оцінювання та розробку рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності.

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

ЛНУ є партнером програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Університетом Гронінгена
(Нідерланди), а також з Університетом Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина), які фінансує Європейський Союз
та Агенція Еразмус+. Аспірант ОП (а тепер випускник) А.Я.Коваль протягом 6 місяців 2016 р. проходив наукове
стажування в Університеті Гронінгена, що, за його словами, дуже допомогло йому просунутися в науковому
дослідженні за обраною темою та цього року захистити дисертацію за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/06/%2029.06.21.doc. У вересні
2016 р. у ЛНУ проводився цикл лекцій професора, д-ра габ. Я. Павліка в межах курсу «Культурна і релігійна
антропологія». На богословському факультеті у Вармінсько-Мазурському університеті доц. Н.Король в 2017 р.
читала цикл лекцій на релігієзнавчу та культурологічну тематику. Аспірантка А.Романюк протягом року навчалася в
магістратурі Кентського університету в Парижі, Франція за спеціальністю «історія і філософія мистецтва» (за
власною ініціативою) та має сертифікат з англійської мови рівня С1 та з французької рівня В2. У 2014-2016 гарант
ОП Сухий О.М. та член робочої групи ОП Гудь Б.В. виконували грантове дослідження Польського Національного
Центру Науки на тему «Релігія в публічній сфері» (Польща, Словаччина та Україна). Результати дослідження лягли
в основу курсів «Релігія як соціокультурний й феномен» та «Антропологія релігії», що викладаються на ОП (зустрічі
з гарантом та викладачами). Проф. Гудь Б.В. є також запрошеним викладачем Ягеллонського університету (де читає
курс дотичний до релігійної тематики) та очолює Інститут європейської інтеграції ЛНУ, що має широкі наукові
зв’язки https://institutes.lnu.edu.ua/european-integration/bundles/. Інститут виконує також дослідження в рамках
Програми Жана Моне, що фінансується коштом ЄС https://international.lnu.edu.ua/jean-monnet-ifnul-2020-project-
winners/. Інтернаціоналізація діяльності ЗВО висвітлена у Стратегії ЛНУ https://cutt.ly/HmppqQU та регулюється
«Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ»
https://cutt.ly/QmppeQ9, «Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів»
https://cutt.ly/hmppypK. У ЛНУ утворений і працює відділ міжнародних зв’язків https://international.lnu.edu.ua/,
укладено численні договори про співпрацю з міжнародними організаціями
https://international.lnu.edu.ua/international-partners-and-agreements/. Силабуси ОК ОП, що акредитується, містять
достатньо рекомендованих англомовних джерел. Здобувачі на онлайн-зустрічі повідомили, що хоча жодна з
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фахових дисциплін не викладається англійською мовою, однак ця мова часто звучить на заняттях – у поняттях і
термінах, у провідних концепціях, у рекомендаціях англомовних джерел тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами ОП слід вважати наявність необхідної бази нормативних документів, які розміщені на
офіційному сайті ЗВО у відкритому доступі, наявність наукових видань, що їх видає ЗВО, з можливістю
безкоштовної публікації для здобувачів, регулярне проведення власних наукових конференцій та заходів, участь у
програмі Erasmus+ та численні договори про міжнародну співпрацю; впроваджено низку унікальних ОК, достатньо
активна міжнародна академічна мобільність викладачів та приклади міжнародної мобільності серед здобувачів
минулих років і потенційна можливість цього для нинішніх здобувачів цієї ОП.

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

Незважаючи на численні договори про міжнародну співпрацю, що їх має ЛНУ, та наявність прикладів міжнародної
академічної мобільності аспірантів, спостерігається вузька географія публікацій здобувачів ОП (переважно Львів).
ЕГ рекомендує розширити географію наукових конференцій, в яких аспіранти беруть участь, та їх публікацій. Також
рекомендуємо в наукових виданнях ЛНУ розвивати спеціальність 031 «Релігієзнавство». Використовувати в якості
рекомендованої літератури до курсів власні публікації викладачів-розробників цих курсів, уникати підручників та
посилювати акцент на спеціалізацію. Також рекомендуємо диференціювати зміст загальноуніверситетської ОК
«Філософія» відповідно до профілю попередньої освіти аспірантів, що її вивчають. Ширше залучати аспірантів до
програм міжнародної та української академічної мобільності (хоча б і в дистанційному форматі).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

З огляду на те, що ОП 031 «Релігієзнавство» має достатньо сильних сторін та здобутків, зокрема інноваційні та
авторські освітні курси, достатню нормативну базу та методичне забезпечення освітніх компонентів (в т.ч.
силабуси), високий потенціал міжнародної академічної мобільності, ЕГ вважає, що за критерієм 4 ОП в цілому
відповідає рівню В. Недоліки, як от звужена географія наукових конференцій та публікацій та інші, можуть бути
усунуті найближчим часом.

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.

Критерії оцінювання та система оцінювання, а також інформація про форми контролю повідомляються здобувачеві
в кожному конкретному силабусі та робочій навчальній програмі. Силабуси за ОП, що акредитується, розміщені за
посиланням: https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-religio-studies. Робочі навчальні
програми надані вишем на запит експертної групи. Кожна РНП містить підрозділи «методи контролю», «розподіл
балів», «шкала оцінювання». Кожний силабус містить підрозділи «критерії оцінювання» та «підсумковий
контроль». В ЗВО прийнята 100-бальна система оцінювання з найнижчим прохідним балом – 51. Підсумковий
контроль за більшістю освітніх курсів – екзамен, решта – залік. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання
регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, «Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf. Кожен
аспірант має індивідуальний план, у якому вказують чи досягнуто планових показників у навчанні та науковій
роботі, а також чи він атестований. В «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf
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(пп.7, 8.5) зазначено, що атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється кафедрою, за
якою закріплений аспірант та Вченою радою факультету; Здобувачі щорічно звітують на засіданні кафедри й
атестуються на засіданні Вченої ради факультету. Здобувачі на онлайн-зустрічах зазначили, що не мають жодних
претензій до адміністрації або викладачів щодо каналів, термінів та способів, якими їх інформують про контрольні
заходи, їх форми та критерії. Така сама інформація представлена і в результатах опитування здобувачів, які було
надано ЕГ на запит.

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

Стандарт для третього рівня вищої освіти за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» наразі відсутній. Щодо форми
атестації здобувачів, то у ОНП (2020 р.) зазначено: «Атестація проводиться на підставі визначення стану готовності
дисертації аспіранта його науковим керівником, а також здійснюється у формі попереднього захисту наукових
досягнень на розширеному засіданні кафедри. На підставі експертизи дисертаційного дослідження рецензентами і
доповіді здобувача, перевірки на збіг текстів, робиться висновок щодо готовності роботи до захисту, й дається
рекомендація стосовно можливості подання її до разової Спеціалізованої вченої ради за відповідною спеціальністю
для попереднього розгляду й захисту» (с.12). Наразі захистів за «Тимчасовим порядком у разових Спеціалізованих
вчених радах зі спеціальності 031 «Релігієзнавство» не було. За інформацією, що була надана ЕГ під час зустрічей,
така рада поки що не може бути створена через брак фахівців, формальні показники яких відповідали б чинним
вимогам. Разом з тим, Університет працює над нарощенням кадрової потуги та збільшенням числа публікацій
викладачів за спеціальністю, що незабаром допоможе розв’язати цю ситуацію. На Факультеті вже наявні практики
створення одноразових спеціалізованих вчених рад: Рижак Л.В., в.о. декана філософського факультету, повідомила
про 5 таких випадків (зустріч з керівництвом та менеджментом). Наразі, здобувачі ЛНУ за спеціальністю
«Релігієзнавство» захищаються в Спецрадах НУ «Острозька академія», Інституті філософії НАНУ або в інших
академічних і дослідницьких установах. Проміжна атестація аспірантів (згідно з «Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf та за інформацією від здобувачів
(резервна зустріч)) відбувається у формі щорічної звітної конференції філософського факультету ЛНУ (лютий
кожного року; інформація про участь у ній міститься в звітах аспірантів) та на кафедрі у форматі круглого столу, на
якому доповідається про актуальний стан дисертаційної роботи та презентуються наукові напрацювання. Отже,
проміжна атестація аспірантів відбувається не формально, передбачає представлення результатів роботи аспіранта
широкій науковій спільноті, дискусійне обговорення з боку фахівців за науковим напрямом, що працюють на
філософському факультеті.

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.

Процедура повторного проходження контрольних заходів здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до
«Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf, а також «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у ЛНУ» https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf. У разі
часткового невиконання семестрового навчального плану, здобувач може клопотати про перенести його виконання,
за погодженням з відділом аспірантури і докторантури, на інший період часу, що не перевищує термін навчання.
Процедура повторного проходження контрольних заходів передбачає перездачу у формі талонів. Здобувачам, які в
день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку або позначку
«не з’явилися», може бути надано право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним
графіком ліквідації академічних заборгованостей. У випадку незгоди здобувача із здобутою оцінкою він має право
подати апеляційну заяву до загальноуніверситетської апеляційної комісії. Порядок оскарження процедури
проведення та результатів контрольних заходів урегульовані у «Положенні про організацію освітнього процесу у
ЛНУ» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, «Тимчасовому положенні про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, «Положенні про апеляцію результатів
контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf. Відповідно до Положення про апеляцію результатів контрольних заходів,
апеляційна комісія розглядає письмове обґрунтування викладача щодо результатів оцінювання здобувача вищої
освіти, розглядає та оцінює відповіді здобувача вищої освіти, який подав апеляцію, на кожне завдання окремо за
критеріями, що визначені в робочій програмі/силабусі дисципліни. Додаткове опитування здобувача вищої освіти
під час розгляду апеляції не допускається. В рамках візиту з’ясувалося, що здобувачі не чітко уявляють собі
процедуру оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, але вони запевнили, що за
потреби (яка ще не виникала) вони можуть легко знайти на офіційному сайті ЛНУ відповідне Положення та
ознайомитися з ним. Звертатися в разі потреби будуть до наукових керівників, представників студентського
самоврядування, декана, завідувача кафедри тощо. Здобувачі не ставили під сумнів об’єктивність викладачів під час
проведення контрольних заходів.
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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.

Питання академічної доброчесності у ЛНУ регулюють документи: «Положення про забезпечення академічної
доброчесності» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, «Кодекс академічної
доброчесності» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx та «Декларація про
дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx, які розміщені на сторінці вишу та підписуються
учасниками освітнього процесу. ЛНУ бере участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
(Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної
освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки
України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2020-2022 рр.
https://academiq.org.ua/universytety-uchasnyky-academic-iq/ З метою перевірки кваліфікаційних робіт, наукового та
навчального доробку здобувачів та викладачів на наявність текстових запозичень ЛНУ забезпечує доступ до двох
програм: Unicheck та Strikeplagiarism, про що згадувалося на кількох зустрічах. ЛНУ забезпечує можливість
повнотекстової перевірки робіт. Для технічного забезпечення роботи призначають відповідальну особу, яка
безпосередньо взаємодіє з надавачем зазначених послуг. Загальну організацію перевірки робіт щодо наявності
плагіату здійснює завідувач кафедри. В ОП, що акредитується, зазначено, що перевірка дисертації на збіг текстів є
необхідною умовою її допущення до захисту. Питання дотримання академічної доброчесності в науковій діяльності
входять до складу тем курсів «Науковий семінар» та «Методологія підготовки наукової публікації». На онлайн-
зустрічах було з’ясовано, що академічна доброчесність розуміється здобувачами переважно як протидія текстовим
запозиченням у науковій та навчальній роботі. Процедура перевірки робіт є такою: здобувач надсилає на
електронну скриньку відповідальної особи свій текст. Якщо відсоток текстових запозичень в ньому є прийнятним,
робота просто передається до редакції збірника або приймається в якості контрольного заходу. ЕГ не виявила фактів
порушення академічної доброчесності серед здобувачів цієї ОП. В ЛНУ є електронний репозитарій за посиланням:
https://lnulibrary.lviv.ua/to-users/dspace-ua/. Дисертації зберігаються на сайті науково-дослідної частини за
посиланням: https://lnu.edu.ua/research/scientific-council-on-thesis-defence/dissertations-defended-at-the-university/

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Можна констатувати, що форми та процедури контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є
чіткими, зрозумілими, регулюються низкою діючих відповідних положень, що розміщені у відкритому доступі на
сайті ЗВО. Проміжна атестація аспірантів не є формальною та забезпечує належне обговорення їх здобутків
«критичною масою» дослідників за фахом. Заклад працює над формуванням академічної доброчесності та культури
якості шляхом роз’яснення основних правил та понять під час аудиторних занять, статті, подані у фахові наукові
видання ЗВО, проходять процедуру перевірки на наявність текстових запозичень. ЗВО має відповідні програми для
такої перевірки.

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

Слабкою стороною є дещо звужене розуміння академічної доброчесності здобувачами ОП. Здобувачі також
недостатньо обізнані з нормативними документами ЗВО. Недоліком є неможливість здобувачів ОП 031
«Релігієзнавство» захищати дисертації в ЛНУ. ЕГ рекомендує продовжити роботу над формуванням культури якості
в ЗВО та академічної доброчесності, так само як і роботу щодо забезпечення можливостей створення разових
спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 031 «Релігієзнавство».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наявність розроблених нормативних документів щодо контролю якості освіти, роботу ЗВО в напрямку
формування культури якості, наявність сталої практики перевірки навчальних та наукових робіт на відсутність
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текстових запозичень ЕГ вважає, що Освітня програма в цілому відповідає Критерію 5 за рівнем В, а зазначені вище
недоліки можуть бути усунуті найближчим часом.

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.

Основні відомості про викладачів групи забезпечення ОНП 031 «Релігієзнавство» доступні на сайтах структурних
підрозділів задіяних у реалізації освітньої програми. Всі викладачі програми мають наукові ступені. Загалом, група
забезпечення складається з 3 докторів філософських наук, 1 доктора хімічних наук, 1 доктора історичних наук, 1
доктора юридичних наук, а також 5 кандидатів філософських наук, 2 кандидатів історичних наук і по одному
кандидатові економічних, філологічних, історичних і педагогічних наук відповідно до дисциплін, які вони
викладають. 7 викладачів є професорами. 2 викладачів захистили дисертації за спеціальністю 09.00.11
«Релігієзнавство» (Король (Мадей) Н.М. та Васьків А.Ю.), низка інших захищалися за досить близькими
спеціальностями та близькою до релігієзнавства тематикою (напр.: Колесник І.М. «Філософсько-антропологічні
виміри психоаналітики К.Ґ. Юнґа та дзен-буддизму: порівняльний аналіз» (09.00.04 «Філософська антропологія,
філософія культури»), Лішинська-Милян О.І. «Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії
першої половини XX ст.» (09.00.05 «Історія філософії»). Задіяні викладачі є активними дослідниками. Гарант ОП
Сухий О.М. та член робочої групи Гудь Б.В. брали участь у реалізації міжнародного дослідницького проекту «Релігія
в публічній сфері» (2014-2016). Проф. Гудь Б.В. є лауреатом Премії ім. Івана Виговського (2014), проводить
дослідження в рамках проектів Програми Жана Моне (фінансується ЄС, 2020) https://international.lnu.edu.ua/jean-
monnet-ifnul-2020-project-winners/. Низка викладачів проводять дослідження в рамках науково-дослідних тем, що
фінансуються коштом Державного бюджету України (Дарморіз О.В., Альчук М.П.; номер держреєстрації проекту:
0119U002405 https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/DODATOK-3-PLAN2021.docx,
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Prohrama-rozvytku-kafedry-teorii-ta-istorii-kultury.docx).
Кореляція відповідності кваліфікацій та досліджень/публікацій викладачів ОП дисциплінам, які вони викладають,
представлена у відомості самооцінювання (Таб. 2). Проведений членами експертної групи аналіз відомостей таблиці
та праць викладачів з відкритих ресурсів дозволяє стверджувати, що академічна та професійна кваліфікація
викладачів, які реалізовують освітню програму є високою та забезпечує досягнення поставлених програмних
результатів навчання. Напр., Сухий О.М.: курс – «Антропологія релігії: сучасні напрямки», публікації: «Релігійні
процеси на Львівщини кінця 1980-их-1990-их рр.» (2016); «Zagadnienia społeczno ekonomiczne, polityczne, kulturalne i
religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich» (2014). Дарморіз О.В.: курс – «Феномен пам’яті в сучасних
суспільствах: релігійний вимір», публікації: «Формування людини нового типу та трансформація релігійності в
інформаційному суспільстві» (Гуманітарні візії, 2016), «Проблема колективної пам’яті як спосіб розуміння минулого
і сучасності в гуманітаристиці» (Quo vadis humanitas?..., 2017).

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

Питання конкурсного добору викладачів регулюється «Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ» і розміщено на офіційному сайті за посиланням:
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf. В документі зазначено, що конкурс на посади
оголошується наказом ректора та тим наказом створюються конкурсні комісії, до завдання яких входить перевірка
відповідності поданих претендентами документів до вимог. Всі викладачі для роботи на ОП, що акредитується,
обираються за конкурсом. Контракт з викладачем підписується на термін від 1 до 5 років. Особливістю конкурсного
відбору є вимога до претендента прочитати відкриту лекцію в присутності науково-педагогічних працівників
кафедри (пп.3.4.2 та 4.5.). Рейтингування діяльності НПП у ЛНУ наявне і регулюється «Положенням про
оцінювання роботи та визначення рейтингів НПП» (2017, розміщено на сайті ЛНУ за посиланням:
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Рейтинговому оцінюванню підлягає діяльність усіх
працівників, які працюють у ЛНУ не менше 1 року (п.1.5). Загальний рейтинговий бал працівника визначається як
сума балів за його досягнення у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній, інноваційній, організаційній
і виховній роботі (п.2.1.). Викладачі групи забезпечення ОП підтвердили наявність конкурсного відбору та
рейтингового оцінювання їх діяльності. Отже, процедури конкурсного відбору НПП є прозорими і забезпечують
належний рівень професіоналізму.

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

Університет активно залучає роботодавців до організації та реалізації ОНП. В рамках акредитаційної експертизи ЕГ
мала можливість поспілкуватися з фактичними та потенційними роботодавцями на двох зустрічах: зі
стейкхолдерами та з організаціями-партнерами освітньої програми (перелік учасників зустрічей та організацій, які
вони представляють наведено у програмі візиту). Варто відзначити, четверо з представників роботодавців та
організацій-партнерів є випускниками або кафедри, що здійснює підготовку за освітньою програмою, що
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акредитується, або випускниками безпосередньо аспірантури за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство», що
передувала ОНП «Релігієзнавство». Йдеться про У.П. Севастьянів та М.С. Кобрина (випускників за спеціальністю
«Релігієзнавство» та членів робочої групи ОП), О.Я. Муху та Т.П. Продан. Цей факт свідчить про наявність певної
тяглості та спадковості програм (аспірантури та ОНП, що акредитується). Низка роботодавців наголошувала на
тривалій співпраці з кафедрою, попередньою аспірантурою та своїй участі у розробці, рецензуванні та перегляді
ОНП 031 «Релігієзнавство». Зокрема, роботодавці (М.В. Кашуба, О.Я. Муха, М.С. Кобрин) відзначали низку
позитивних змін у змісті програми, в першу чергу, широкому виборі спецкурсів. Відзначалася висока
компетентність випускників програм кафедри, якість їх релігієзнавчих дисертаційних досліджень, які подавалися
на захист до Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ (О.В.Бучма, вчений секретар Спеціалізованої
вченої ради). Обговорення ОНП з роботодавцями відбувається в різних формах: від формалізованих участі у
спеціальних розширених засіданнях кафедри (протоколи засідань були додатково надані вишем через систему
NAQA), рецензування та участі в розробці ОНП до неформальних обговорень та взаємодії в рамках інших проектів
(ОП, конференцій, досліджень та ін.). Всі учасники зустрічі підтвердили, що виш прислухається до їх пропозицій та
оперативно їх враховує. Загалом, співпраця з роботодавцями є активною, постійною, але не завжди структурованою
і системною. Роботодавці відзначали також значний потенціал працевлаштування та потребу у фахівцях-
релігієзнавцях з науковою підготовкою/ступенем. На зустрічах обговорювалася також низка проєктів, що
реалізовується на базі організації-роботодавців/партнерів, що дають додаткову можливість працевлаштування
здобувачів за програмою. Зокрема, згадувалися (1) програмна тема «Локальна історія» (досліджуються в т.ч. релігії
в публічному просторі) та екуменічні літні школи, що є платформою для розбудови міжрелігійного діалогу
(Т.Продан), (2) дослідження випадків переслідування/репресій за релігійною ознакою у Другу Світову війну (наразі,
найбільш дослідженою є історія УГКЦ, однак перспективними є вивчення репресій проти громад Свідків Єгови,
юдеїв та мусульман) (Ю.Коденко), (3) проєкт «Дому Франка» «Франко і атеїзм» (М.Кобрин).

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

Представники роботодавців, що були присутні на зустрічах, не беруть участі в аудиторних заняттях. Водночас, вони в
різний спосіб співпрацюють з кафедрою: виступають рецензентами (М.В.Кашуба, О.Я.Муха, О.В.Бучма), працюють
або працювали на кафедрі як сумісники (М.В. Кашуба, М. Кобрин), співпрацюють в рамках інших ОП (зокрема
виступають базами практики) та спільних проектів. Зокрема, здобувачі за ОП беруть в міжуніверситетському
семінарі «Релігія в особах», в рамках якого проводяться зустрічі з представниками та очільниками низки релігійних
організацій, зокрема релігійних меншин (про семінари згадувалося в кількох зустрічах, зокрема, з роботодавцями
(О.В.Бучма)). Міжуніверситетські наукові семінари спеціально для здобувачів програми ініціюються і науковими
керівниками. Зокрема, в зустрічах згадувалися наукові семінари зі здобувачами та професорами Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка (проф. Н.Кривда; зустрічі зі здобувачами та науковими
керівниками). ЕГ вважає такі заходи позитивними практиками. Попри відсутність практики залучення до
аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців воно (залучення) може
бути компенсовано через позааудиторні заходи та свідчить потенціал та необхідні напрацьовані зв’язки для
залучення практиків і роботодавців до аудиторних занять в майбутньому. Зрештою, в Університеті існує практика
залучення закордонних викладачів до навчальних курсів. У 2016 р. в ЛНУ проводився цикл лекцій професора, д-ра
габ. Я. Павліка в межах курсу «Культурна і релігійна антропологія».

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

Організацію системи професійного розвитку викладачів регламентують «Положення про підвищення кваліфікації
НПП у ЛНУ» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf, «Тимчасове
положення Університету про дистанційне стажування у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf. Завдяки угодам про співпрацю ЛНУ
із зарубіжними ЗВО у 2019-2021 рр. 2 викладачів (доц. Король Н.М. та Колесник І.М.) пройшли міжнародне
стажування за кордоном. Дарморіз О.В. з 25.03 по 25.06 проходила безкоштовне стажування за програмою
професійного розвитку «Вдосконалення викладацької майстерності» (сертифікати та документи, що підтверджують
всі стажування надано на запит у системі NAQA). в Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти ЛНУ
забезпечується професійний розвиток на сертифікаційних курсах. Зокрема, в період карантину ЛНУ влаштував
спеціальні курси з розвитку цифрових навичок для викладачів (зустріч з адміністративним персоналом).
Комп’ютерні курси формують вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-
osviti. Курси з вивчення іноземних мов на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій
дають змогу підвищити рівень професійної комунікації в міжнародному контексті
https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources. Проректор з наукової роботи Р.Є.
Гладишевський під час зустрічі з ЕГ зазначив, що ЛНУ усіляко сприяє професійному розвиткові викладачів,
міжнародній академічній мобільності (до пандемії з Університету здійснювалося близько 400 виїздів на рік).
Професійний розвиток викладачів відбувається в рамках стажувань і підвищень кваліфікації, участі в дослідницьких
проєктах, роботи над докторськими дисертаціями, монографічними дослідження, підготовкою навчальних
посібників, статей у наукові фахові видання. ЗВО надає НПП безкоштовний доступ до систем Scopus та Web of
Science. Статті НПП публікуються у наукових виданнях ЛНУ безкоштовно.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Університеті діє низка положень про нагороди, визнання та преміювання https://lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/awards/, якими регулюється практика матеріального і нематеріального стимулювання і
заохочення викладачів ЗВО, зокрема: «Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені Івана
Франка “Медаль Івана Франка”» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf, «Положення
про звання “Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)” ЛНУ» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honoris_causa.pdf, «Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів
університету за наукові здобутки (нова редакція)» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf,
«Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf тощо. На зустрічі з академічним персоналом
викладачі підтвердили, що практика матеріального заохочення існує, зокрема преміюванню підлягає науковий
керівник аспіранта, який захистив дисертацію, науково-педагогічний працівник, який опублікував статтю у виданні,
що входить до наукометричних баз Scopus і Web of Science тощо. Проректор з наукової роботи Р.Є. Гладишевський
зазначив, що ЗВО має мотиваційний фонд, який минулого року сягав 5 млн.грн. (зустріч з керівництвом та
менеджментом). Зокрема, 185 тис. грн. з цього Фонду було скеровано на філософський факультет (Л.В. Рижак, в.о.
декана філософського факультету; зустріч з керівництвом та менеджментом). Кошти Фонду використовуються для
мотивування викладачів, аспірантів і магістрів. Присутній на зустрічі з академічним персоналом Б.В. Гудь засвідчив,
що нещодавно отримав премію з нагоди захисту свого аспіранта.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами ОП слід вважати прозорість, урегульованість спеціальними документами та відповідність
законодавству процедур конкурсного відбору викладачів. Група забезпечення ОП має високий педагогічно-
науковий потенціал і сформована відповідно до цілей Програми. ОП має потужну підтримку з боку роботодавців та
налагоджені шляхи співпраці з ними, не лише у вигляді участі роботодавців в покращенні змісту ОП, а й шляхом
проведення спільних наукових, дослідницьких та соціальних заходів.

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

ЕГ рекомендує залучати роботодавців та провідних фахівців галузі до аудиторних занять, до читання гостьових
лекцій, збільшити кількість публікацій праць викладачів у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз
Scopus і Web of Science. Також необхідно довести до необхідної кількість викладачів, кваліфікаційні показники яких
дозволять захищати дисертації здобувачів у разових спеціалізованих вчених радах в ЛНУ.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи сильні сторони ОП за критерієм 6, а саме: відповідні законодавству та прозорі процедури відбору
викладачів, достатню кваліфікацію викладачів групи забезпечення ОП, що акредитується, та добре налагоджені
контакти з роботодавцями, їх постійну підтримку ОП та участь в її покращенні шляхом проведення спільних
наукових, дослідницьких та соціальних заходів, ЕГ вважає, що Освітня програма відповідає рівню В за Критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Огляд матеріально-технічних ресурсів ЛНУ засвідчив, що матеріально-технічна база забезпечує реалізацію ОП на
належному рівні та сприяє досягнення визначених цілей та ПРН. Зокрема, навчальні аудиторії обладнані
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мультимедійними проєкторами, є переносні проєктори; наявний Wi-Fi доступ до Інтернету. Огляд включав також
ознайомлення з навчально-методичним кабінетом філософії, що використовується як факультетська бібліотека
https://filos.lnu.edu.ua/navchalno-metodychnyj-kabinet-filosofiji. Здобувачі можуть використовувати за потребою
кабінет мистецтвознавства, Музей історії університету та Лабораторію етики та естетики
(https://filos.lnu.edu.ua/navchalno-metodychnyj-kabinet-mystetstvoznavstva, https://museums.lnu.edu.ua/history/,
https://filos.lnu.edu.ua/about/departments/laboratoriya-etyky-ta-estetyky). Інфраструктура ЛНУ дозволяє у повній мірі
задовольнити потреби здобувачів у позанавчальній діяльності: актові зали, їдальні, медичний пункт, спортивний
комплекс, обладнані місця для відпочинку та культурного дозвілля здобувачів (University open space). Під час
зустрічі з адміністративним персоналом, директор Наукової бібліотеки ЛНУ Кметь В.Ф. розповів про можливості
бібліотеки для здобувачів ОНП. У фондах бібліотеки зберігається більше 3,5 млн документів на матеріальних носіях,
впродовж останніх 7-8 рр. продовжується активна співпраця з партнерами (Elsavier, Thomson Reuters, Clarivate) для
безкоштовного доступу до дистанційних ресурсів інших бібліотек (УКУ та інші) та баз даних (Scopus, Web of Science).
Також є можливість ознайомлення з іноземними вісниками або річниками іноземних партнерів шляхом обміну
періодичними фаховими виданнями. За необхідності, факультет або кафедра можуть подати заявки на придбання
актуальної наукової літератури. Всі учасники освітнього процесу можуть звернутися до бібліографічного відділу за
персональною консультацією щодо роботи в базах даних з певної галузі наукових досліджень. Спілкування з усіма
бажаючими відбувається через соціальні мережі Facebook, Instagram та YouTube канал, де оприлюднюються загальні
ролики-інструкції з користування ресурсами бібліотеки. Є можливість дистанційного доступу до баз даних
(необхідно лише зареєструватися з IP адреси університету, раз на рік потрібно підтвердження реєстрації).
Проводять тестові доступи до баз даних, якщо виникають ініціативи з боку факультетів. ЗВО використовує різні
механізми фінансової підтримки здобувачів та викладачів. Під час зустрічі з адміністрацією, перший проректор
Гукалюк А.Ф. розповів про Мотиваційний фонд, з якого виділяються кошти на підтримку публікаційної діяльності
аспірантів та викладачів. Звітні документи про фінансову діяльність ЗВО є у вільному доступі
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/financial-information/. Освітні компоненти ОП
забезпечені необхідними матеріалами, робочі програми та силабуси проходять регулярно оновлення завдяки
впровадження викладачами свого досвіду стажування.

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.

Доступ всіх учасників освітнього процесу до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів є безоплатним,
що підтверджено в ході відео зустрічей зі здобувачами, органами студентського самоврядування та НПП відповідно.
Створене електронне середовище університету передбачає постійний та безкоштовний доступ до системи
дистанційного навчання (система Moodle), електронних ресурсів бібліотеки та передплачених фахових видань
https://lnulibrary.lviv.ua/recommended-resources/. Всім здобувачам та працівникам університету обов’язково
створюється корпоративна електронна пошта для внутрішнього користування та є доступ до хмарних сервісів
Microsoft Office 365, що уможливлюють роботу як в очному режимі, так і під час дистанційного навчання. Під час
відео-зустрічей з адміністративним персоналом, заступник начальника науково-дослідної частини ЛНУ Куньо І. М.
підтвердив, що перевірка дисертаційних робіт на плагіат сертифікованою програмою Unicheck (однією з двох
програм закуплених вишем) також здійснюється ЗВО безкоштовно. Також університет має спортивний комплекс,
зокрема басейн, що є безоплатними для використання всіма учасниками освітнього процесу.

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.

Сприятлива атмосфера співпраці та підтримки здобувачів за даною ОНП відмічена експертною групою під час
спілкування з усіма учасниками освітнього процесу. Аспіранти активно взаємодіють з науковими керівниками, що
можуть підтримати як у науковому плані, так і психологічно. Зі свого боку, адміністрація, органи студентського
самоврядування, наукових товариств факультету та університету та структурні підрозділи надають своєчасну
підтримку. В період дистанційного навчання під час пандемії Covid-19 Психологічна служба надавала підтримку у
вигляді консультацій для вирішення стресових ситуацій для здобувачів та НПП
https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general- university-units/psychological-service/. В структурі ЛНУ наявні
спеціальні підрозділи, що забезпечують безпечність освітнього середовища: відділ охорони праці, служба пожежної
безпеки, відділ з питань надзвичайних ситуацій тощо https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-
units/. За бажанням, аспіранти можуть поселитися у гуртожитку. Голова Студентського уряду Каленіченко О.
розповів про особливості поселення аспірантів (кімната на 2-х осіб, аспіранти живуть тільки з аспірантами; зустріч з
представниками студентського самоврядування). Під час відео-зустрічей зі здобувачами, ЕГ впевнилась, що думки
аспірантів враховуються, і вони задоволені умовами навчання. За результатами опитування, єдиним моментом для
поліпшення залишається налагодження стабільного Wi-Fi-зв’язку в межах Університету.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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ЛНУ забезпечує на високому рівні освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти. Під час відео-зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу, експертна група впевнилась
у якісній комунікації між аспірантами, їх науковими керівниками, викладачами, структурними підрозділами та
адміністрацією університету. Здобувачі освіти можуть контактувати з НПП та іншими співробітниками Університету
через корпоративну електронну пошту та персональні консультації. ЗВО забезпечує інформаційну підтримку через
актуальне оновлення інформації на сайті https://lnu.edu.ua/ та в соціальних мережах
https://www.facebook.com/franko.lviv.ua, https://www.instagram.com/lviv_university/?
utm_source=ig_profile_share&igshid=6kfwggy4vs67&fbclid=IwAR23zObnvlN3uC_LTOoX1A5qb9IK0u-
EQ6CnEsKPaPwLrY4-3m0ZTgWR_98. Соціальна підтримка здобувачів здійснюється через своєчасну виплату
стипендій, можливість отримання матеріальної допомоги (за потреби), безкоштовне користування доступною
рекреаційною та оздоровчою інфраструктурою університету. Значну підтримку для здобувачів надає Первинна
профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів
http://ppos.lnu.edu.ua/. Під час спілкування з аспірантами, експерта група підтвердила дані, подані у Відомостях про
самооцінювання стосовно психологічної підтримки. Підтримку з наукової складової під час освітнього процесу
надають наукові керівники, кафедра та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

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

Важливим напрямком діючої Стратегії університету є створення належної інфраструктури для всіх учасників
освітнього процесу, в тому числі забезпечувати повноцінний доступ до приміщень Університету учасників освітнього
процесу з особливими потребами https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf. В ЛНУ
розроблено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf, також у діючих нормативних документах –
Статуті https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf та «Положенні про організацію освітнього
процесу» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf зазначено про права здобувачів
на академічну відпустку, перерву в навчанні зі збереженням окремих прав, спеціальний навчально реабілітаційний
супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань. Під час
огляду матеріально-технічної бази, ЕГ впевнилася у наявності спеціальної інфраструктури для маломобільних груп
населення – окремий вхід у корпус, оснащений мобільним сходовим підйомником PTR-130 та ліфт для пересування
між поверхами корпусу. В ЛНУ створений спеціальний структурний підрозділ, інформаційно-координаційна
установа – Ресурсний центр з інклюзивної освіти https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/, діяльність якого
регулюється відповідним Положенням https://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/wp-
content/uploads/sites/4/2015/04/polozennia.pdf. Згідно концепції діяльності ресурсного центру, надається освітньо-
консультативна та інформаційно-координаційна підтримка та методична допомога. В рамках акредитаційної
експертизи ЕГ з’ясувала, що аспірантка Романюк А. брала академічну відпустку після вступу до аспірантури задля
навчання в магістратурі за кордоном, що допомогло їй краще усвідомити бажану академічну траєкторію в
аспірантурі, зрозуміти вектор та особливості дисертаційного дослідження (зустрічі зі здобувачами,
адміністративним персоналом).

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.

Відповідно до «Положення про комісію з питань етики і професійної діяльності» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf, «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів
здобувачів вищої освіти» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf та «Положення про
забезпечення академічної доброчесності» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf в
ЛНУ наявна чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій. В університеті існують
відповідні структури: Комісія з питань етики та професійної діяльності (очолює гарант ОНП Сухий О.М.) та
Апеляційні комісії, що розглядають скарги від всіх учасників освітнього процесу https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. Також в ЛНУ є діюча Антикорупційна програма
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/. Під час відео-зустрічей зі
здобувачами, ЕГ дізналася, що за період навчання на ОНП випадків конфліктних ситуацій не було, цьому сприяє
належний рівень культури якості. Представники адміністрації, органи студентського самоврядування та
профспілкова організація зі свого боку запевнили у активній співпраці в рамках діяльності їх організацій у Комісіях
та поширенні інформації стосовно допомоги та порад у конфліктних ситуаціях (зокрема, наводячи конкретні
приклади посередництва у врегулюванні конфліктів за участю аспірантів на одному з факультетів). Результати
опитування 2020 р. свідчать про те, що аспіранти не могли однозначно дати відповіді на питання про ефективність
контролю за академічною недоброчесністю та куди у разі її виявлення звертатися. З іншого боку, в розмовах з ЕГ
здобувачі демонстрували загальну обізнаність зі своїми правами, були певні, що за необхідності зможуть з легкістю
знайти всю необхідну нормативну базу на сторінках вишу. Як перших осіб до яких би звернулися у випадку
конфлікту називали наукових керівників, що свідчить про високий рівень довіри до них (відео-зустріч зі
здобувачами).
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Навчальний корпус є історично-культурною пам’яткою – колишньою будівлею Галицького крайового сейму (є
важливою складовою всього архітектурного ансамблю міста Львова, центральна частина якого є пам’яткою
ЮНЕСКО). Забезпечення ЗВО доступу аспірантів до наявних інформаційних ресурсів, безпечного освітнього
середовища, та соціальної інфраструктури. Належний рівень освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів завдяки чітко організованій роботі структурних підрозділів та
працівників університету. Створення неконфліктного середовища та наявність визначених та прозорих процедур
вирішення конфліктних ситуацій.

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

Попри наявне неконфліктне середовище, експертна група рекомендує посилювати обізнаність здобувачів з
наявними в Університеті механізмами врегулювання можливих конфліктів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

У ЗВО сформована належна матеріально технічна база та інфраструктура, що забезпечує як проведення наукових
досліджень здобувачів, так і різноманітну позанавчальну діяльність. Існує дієва система підтримки здобувачів та
НПП. В рамках онлайн-зустрічей та роботи з документами, експертною групою було визначено можливий напрям
для якісного удосконалення освітнього процесу – посилення обізнаності здобувачів щодо механізмів врегулювання
можливих суперечливих або конфліктних випадків. Він не є критичним, оскільки в ЛНУ розроблена і сформована
необхідна нормативна база, а здобувачі загалом обізнані зі своїми правами та обов’язками. Мова йде радше про
поглиблення цих знань та знайомство з конкретними механізмами (через освітні компоненти, тренінги, воркшопи
тощо).

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми визначаються
«Методичними рекомендаціями» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf та
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти»
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. Університет послідовно дотримується
цих процедур. Під час резервної відео-зустрічі з представниками робочої групи, в.о. завідувача кафедри Дарморіз
О.В. докладніше розповіла про процедуру перегляду та затвердження ОП. Зміни до ОП були здійснені у 2020 році, з
урахуванням думок всіх учасників освітнього процесу. Під час відео-зустрічей, ЕГ було уточнено, які саме
перетворення здійснені для нової ОП – у блок обов’язкових освітніх курсів додали дисципліну «Інновації та
підприємництво», у 2019 та 2020 розширювався також склад робочої групи, що дозволило врахувати інтереси та
очікування ширшого кола груп.

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.

Під час проведення відео-зустрічей з органами студентського самоврядування, науковими товариствами,
профспілковою організацією та здобувачами, експертна група пересвідчилась в участі та діяльності здобувачів до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедурах забезпечення якості вищої освіти в
університеті. Аспірант Ліпша Р. розповів про способи залучення здобувачів до обговорення ОП на факультеті та в
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університеті – це відбувалося шляхом загальноуніверситетського опитування та участі у засіданнях кафедри, що
підтверджується (документи в системі NAQA: протоколи та звіт за результатами фокус групової дискусії за ОНП
«Релігієзнавство»). Голова Студентської уряду Каленіченко О. та голова профкому студентів Спересенко М.
підтвердили свою співпрацю з Центром забезпечення якості освіти та долученням до проведення та участю у
формуванні переліку питань анкет для здобувачів. Також представники спільноти здобувачів долучаються до
засідань Апеляційних комісій з різних конфліктних питань. Наданий на запит ЕГ звіт про результати опитування є
актуальним (2021 р.), тому може бути врахованим робочою групою ОП лише наразі.

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

Під час відео-зустрічі з роботодавцями та іншими групами стейкхолдерів, експертна група пересвідчилася в тому,
що роботодавці залучені до процесу оцінки та перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості, що також
відбито в документах, наданих як додаткові докази: протоколи засідань кафедри щодо обговорення ОП (документи в
системі NAQA) та позитивні рецензії https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-religio-studies
старшого наукового співробітника відділення релігієзнавства Інститут філософії НАН України Бучми О.В.;
завідувачки кафедри гуманітарних дисциплін Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка
Кашуби М. В.; координаторки конгресів, комітетів та нових центрів PEN International, програмної директорки
Української асоціації культурологів Мухи О.Я. В ході розмови з експертною групою, рецензенти та роботодавці
виголосили своє загальне задоволення випускниками попередніх років аспірантури та ОП, змінами в програмі у
порівнянні з програмою попередньої аспірантури (зокрема, кількістю та тематикою курсів, що забезпечують
поглиблене знання зі спеціалізації) та виголосили пропозиції, зокрема щодо створення власної спеціалізованої
ради. Вони зазначали, що Університет є чутливим до їх рекомендацій та оперативно їх враховує.

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

За ОП випускників поки що немає. У ЗВО функціонує Асоціація випускників ЛНУ https://alumni.lviv.university/ та
Асоціація випускників філософського факультету https://filos.lnu.edu.ua/asotsiatsiia-vypusknykiv є практика
заповнення анкети випускника https://docs.google.com/forms/d/1ybjZ1Elg5OY0uF6VDrG9vzlFYeR0RkcRNtFe9CMT9-
s/viewform?edit_requested=true, що в перспективі дозволить проводити періодичний моніторинг щодо
працевлаштування випускників. Для збирання інформації про випускників Університету створено «Відділ розвитку
кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка» https://work.lnu.edu.ua/. Під час
відео-зустрічі з випускниками аспірантури попередніх років, ЕГ впевнилась у стійкій та постійній комунікації
молодих вчених зі своїми науковими керівниками та академічної спільною ЛНУ. Зокрема, Кобрин М. С. та
Севастьянів У.П. ознайомлені з ОП, так як є у складі робочої групи вже декілька років; Муха О.Я. є рецензенткою
ОНП.

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

Протягом роботи ЕГ з відомостями про самооцінювання, внутрішніми документами, сайтом університету та відео-
зустрічей з адміністрацією ЗВО, було з’ясовано, що в ЛНУ створена цілісна багатокомпонентна система, що здійснює
функціонування системи забезпечення якості освіти на декількох рівнях. Нормативно це зафіксовано в «Положенні
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf. Під час відео-зустрічі з адміністративним персоналом, керівник Центру забезпечення якості освіти
Іваночко І.Б. описала вертикаль системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНУ. В ЗВО система
забезпечення якості освіти складається з університетського, факультетського та кафедрального рівнів. На
університетському рівні координатором вищезазначених процесів виступає Центр забезпечення якості освіти, який
займається моніторингом відповідних процесів у діяльності всіх структурних підрозділів. Тісна співпраця
відбувається з Центром електронного навчання, Центром маркетингу і розвитку університету, студентським
самоврядуванням, профбюро, Апеляційними комісіями, деканатами, Навчально-методичною комісією (реагування
на потреби та запити всіх учасників освітнього процесу, проведення опитування, збір та аналіз даних тощо). На
факультетському рівні – відповідальний заступник декана з академічної доброчесності (формування довідок, збір
документів щодо перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат). На кафедральному (основному) рівні йде постійна
співпраця з гарантами ОП, організація тренінгів для гарантів та груп забезпечення ОП щодо забезпечення якості
освітнього процесу. Під час онлайн-спілкування з усіма представниками ЛНУ, експертній групі стала зрозумілою
вибудована система якості освіти, що починається від здобувача і закінчується адміністрацією ЗВО.

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

Акредитація даної ОП є первинною, тож з’ясування, чи враховані зауваження та пропозиції, сформульовані під час
попередніх акредитацій, наразі неактуальне.

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

В ході відео-зустрічей з представниками ЛНУ та роботою з нормативною базою ЗВО, експертна група впевнилась у
формуванні належного рівня культури якості в університеті. Це простежується у Стратегії та Місії університету
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf. Під час відео-зустрічей, всі залучені
представники університету здебільшого обізнані в основних процесах діяльності університету, мають і відстоюють
власну позицію стосовно різних питань, власне бачення розвитку сучасної гуманітарної (релігієзнавчої) науки та
вимог до науковця. Проведені онлайн-зустрічі підтверджують тісну комунікацію та повагу до принципів автономії,
студентоцентричності, академічної свободи, підтримку неконфліктного середовища та інформаційної відкритості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Систематичний моніторинг якості вищої освіти у заходах та діяльності структурних підрозділів. Співпраця з
представницькими органами здобувачів, реагування на запити здобувачів, партнерські відносини з усіма
учасниками освітнього процесу. Залучення широкого кола роботодавців до участі у періодичному перегляді ОП.
Сформована загальна культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та реалізації освітньої діяльності за
цією програмою.

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

Попри те, що існує окрема Асоціації випускників філософського факультету, відсутня будь яка інформація про
заходи, що здійснювалися цією організацією. Експертна група рекомендує активізувати роботу Асоціації та її
висвітлення на сайті факультету. В Методичних рекомендаціях чітко не прослідковуються всі етапи перегляду ОП,
зокрема процедура врахування зауважень і пропозицій роботодавців. Експертна група рекомендує оприлюднювати
пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів на офіційному веб-сайті або сторінці факультету для широкої
громадськості.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗВО сформована система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, існує дієва система управління якістю,
проте наявні несуттєві недоліки, що стало підставою для оцінювання Критерію 8 за рівнем В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Нормативні документи, що регламентують правила і процедури регулювання прав та обов’язків всіх учасників
освітнього процесу, доступні на офіційному сайті ЗВО у розділі «Документи університету»
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/. Такими документами є, зокрема, Статут ЛНУ
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf, «Правила внутрішнього розпорядку ЛНУ»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf, «Положення про організацію освітнього
процесу» https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, «Тимчасове положення про
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організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf, «Положення про забезпечення
академічної доброчесності в ЛНУ» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
тощо. Університет вживає належних заходів щодо інформування всіх учасників освітнього процесу щодо їх прав та
обов’язків через офіційний веб-сайт, соціальні мережі та через консультації зі структурними підрозділами або
науково-педагогічними працівниками. Під час відео-зустрічей всіх групи співрозмовників демонстрували загальну
обізнаність зі своїми правами та обов’язками.

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.

Під час роботи експертної групи з відомостями про самооцінювання та онлайн-зустрічами з науково-педагогічними
працівниками, що є представниками робочої групи програми було з’ясовано, що проєкт ОП розміщувався на сайті
факультету для обговорення, але його було знято після затвердження діючої ОП (резервна зустріч). За запитом ЕГ, в
системі NAQA було надано протоколи обговорення змін до ОП зі стейкхолдерами, а також результати
загальноуніверситетського опитування з пропозиціями від здобувачів, що також знаходяться в системі NAQA в
документах акредитаційної справи.

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.

Для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів необхідна інформація стосовно ОП та її компонентів розміщена на
сторінці філософського факультету у розділі «Навчання» – «Аспірантура, докторантура» – «Спеціальність 031
Релігієзнавство». Тут розміщені ОНП 2017, 2019 та 2020 рр., навчальний план 2020 р. та силабуси навчальних
дисциплін https://filos.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/postgraduates-religio-studies. Також вищезгадані
документи частково (деякі силабуси та навчальні плани за ОП всіх років) можна переглянути на сайті Відділу
аспірантури і докторантури у розділі «Документи» https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильними сторонами програми є високий рівень публічності та прозорості діяльності ЗВО, інформативно наповнені
сторінки структурних підрозділів університету, з активними посиланнями на події, новини, нормативні акти.

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

Документи стосовно компонентів ОП, процедур вступу знаходяться в різних розділах сайту Факультету, що
ускладнює пошук стейкхолдерам та іншим зацікавленим особам. Для покращення роботи з документами, експертна
група рекомендує всі необхідні матеріали зібрати на сторінці факультету, і за можливості/потреби продублювати
або залишити активне посилання на сторінку відділу аспірантури і докторантури. Потребує також вдосконалення
механізм збору зауважень та пропозицій заінтересованих сторін щодо проекту ОП (наразі проєкт оприлюднюється
на сторінці тільки на період обговорення). Рекомендуємо залишити проект на сторінці Факультету на постійній
основі, додавши контакти для скерування пропозицій (електронну скриньку гаранта ОП або форму опитування чи
можливість надсилання повідомлення через сайт). Для продуктивнішого обговорення ЕГ пропонує оприлюднювати
отримані пропозиції для інформування та обговорення на рівні ширшої громадськості.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.
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Основна інформація щодо діяльності ЗВО, забезпечення освітнього процесу, прав та обов’язків здобувачів і НПП, та
щодо ОП, що акредитується, наявна в повному обсязі на основних інформаційних ресурсах (офіційний веб-сайт
університету, сторінки філософського факультету та відділу аспірантури і докторантури). Висловлені ЕГ
рекомендації щодо впорядкування інформації та постійного розміщення проєкту ОНП не є суттєвими, оскільки (1)
вся інформація розміщена на сторінках вишу та його структурних підрозділів, йдеться виключно про полегшення
користування нею; (2) обговорення проєкту відбувається, що підтверджується протоколами розширених засідань
кафедри (з залученням здобувачів та стейкхолдерів), а також було підтверджено в ході низки відео-зустрічей.

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.

Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам здобувачів і забезпечує їх повноцінну підготовку
до дослідницької та викладацької діяльності. Такий висновок було зроблено на підставі кількох речей. По-перше,
близькості тематики дисертаційних досліджень та курсів вибіркової складової програми, про що свідчать результати
співставлення та аналіз наданих на запит індивідуальних планів і звітів здобувачів (що містять відомості про мету,
завдання та структуру дисертаційного дослідження) та силабусів і робочих програм навчальних дисциплін, які
викладаються за даною ОНП. Результати аналізу підтверджують наведену у відомості самооцінювання кореляцію.
По-друге, якісному опрацюванню дослідницької тематики сприяють також налагоджені контакти Університету та
кафедри з музейними, дослідницькими та іншими науковими установами міста, про що попутно згадувалося у
розмовах з аспірантами. Особливо цінними є ресурси таких осередків як Меморіальний музей тоталітарних режимів
«Територія Терору», Львівський музей історії релігії, що значною мірою корелюють з дослідженнями здобувачів.
По-третє, освітня складова програми передбачає низку курсів спрямованих на формування здобувачів як
дослідників: курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» забезпечує формування навичок академічного
письма, професійної комунікації іноземною, курси «Науковий семінар», «Методологія підготовки наукової
публікації», «Підготовка науково-інноваційного проекту», «Філософія» покликані забезпечити володіння
необхідною теоретико-методологічною базою. Зрештою, організація роботи за кожним з курсів програми –
орієнтація на індивідуальні дослідницькі завдання, дискусійне та критичне осмислення матеріалу – також сприяють
шліфуванню дослідницьких навичок. По-четверте, підготовці до дослідницької та викладацької роботи сприяє
також запланована педагогічна практика та додаткові можливості професійної інтеграції здобувачів (науково-
методологічні семінари, зустрічі з фахівцями в сфері культури та релігії), про які йшлося детальніше в аналізі пункту
2.5 цього звіту. Насамкінець (по-п’яте), що є засадничим для докторської програми, Університет дбає про розбудову
дослідницького середовища, важливими елементами якого є щорічні наукові конференції викладачів та здобувачів
(напр. «Дні науки»), фахові наукові видання в яких мають змогу апробувати свої розвідки аспіранти. В розмовах з
керівництвом вишу (фінальний брифінг) згадувалося про плани відродження міжнародних дослідницьких
семінарів (зокрема, Варшавсько-Львівського), що також сприятиме професійному розвитку та реалізації здобувачів
як викладачів і дослідників.

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

Встановлення відповідності тем дисертацій аспірантів напряму досліджень наукових керівників здійснювалося на
основі академічних праць останніх, оприлюднених в їх наукових профілях (зокрема, на google scholar) та матеріалах
додатку до відомості самооцінювання (Таб. 2: Зведена інформація про викладачів ОП). Проведений аналіз показує
або чітку кореляцію тематики, або її достатню близькість коли розвідки керівників стосуються засадничих
теоретичних аспектів дисертацій здобувачів. До прикладу, аспірантка Баліцка М.Р. працює над темою: «Ікона як
феномен культури: філософсько-релігієзнавчий дискурс». Публікації її керівника Васьків А.Ю.: «Греко-католицька
церква в духовному житті українців Східної Галичини (1919 – 1939)» (1997), «Духовна культура українського народу
ХУІІ-ХУІІІ ст..» (2005, у співавторстві), «Релігійно-церковний чинник як консолідуючий фактор в час Революції
Гідності» (2014). Також Васьків А.Ю. забезпечує викладання низки курсів культурологічно-релігієзнавчого
спрямування. Аспірант Ліпша Р.С. працює над темою: «Релігійно-міфологічні засади формування картини світу в
тоталітарному суспільстві». Його науковий керівник Дарморіз О.В. читає на даній ОП близький до тематики
дослідження вибірковий курс «Феномен пам’яті в сучасних суспільствах: релігійний вимір» (курс є популярним
також серед здобувачів інших ОП, за матеріалами курсу готується монографія). Також наявні близькі до тематики
дисертації здобувача публікації: «Использование мифологических мотивов в коммуникационных моделях
ритуалистики современной христианской церкви: украинский контекст» (Религия и Коммуникация, 2019),
«Міфологізація та ритуалізація соціокультурного простору» (Тези звітної наукової конференції філософського
факультету, 2020). Аспірантка Романюк А. працює над темою: «Образ жінки у сакрально-мистецькій традиції
християнства: український контекст». Публікації її керівника Альчук М.П.: «Комунікативні дискурси сучасності»
(Науковий вісник Чернівецького університету, 2019), «Кордоцентризм як «підстава» української духовності у
філософії С. Ярмуся» (Грааль науки, 2021), «The phenomenon of love in contemporary philosophical discourse» (The
scientific potential of the present: Proceedings of the International Scientific Conference; Scotland, UK, 2016).
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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).

У ЛНУ діє «Положення про організацію та проведення наукових заходів» https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/reg_sci_events.pdf. Положення регламентує питання планування, організації, проведення
та фінансування наукових заходів. У ЛНУ регулярно проводиться кілька наукових конференції, в яких аспіранти цієї
ОП можуть брати і беруть участь, а саме: звітна наукова конференція філософського факультету ЛНУ, Міжнародна
наукова конференція «Духовність. Культура. Глобалізація», захід «Дні науки філософського факультету». Крім того,
здобувачі та викладачі програми беруть активну участь у щорічній міжнародній науковій конференції «Історія
релігій в Україні» (проводиться з 1991 р.), зорганізованій одним з партнерів Університету – Львівським музеєм
історії релігії. До карантину обов’язковою складовою конференції були краєзнавчі виїзди та відвідування ключових
пам’яток регіону, унікальних дерев’яних храмів Львівщини, що додатково сприяло дослідженням здобувачів.
Розвідки учасників конференцій публікуються в рецензованих наукових збірниках. Окремо варто відзначити, що
участь в конференції беруть дослідники не лише з України, а й з Польщі, Литви, Австрії, Румунії, Канади та ін. країн,
що створює також чудову можливість для налагодження міжнародних професійних контактів. Також ЛНУ видає
«Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» та «Вісник Львівського університету.
Серія: філософські науки», які є фаховими категорії Б зі спеціальності 033 «Філософія» (але приймають публікації
на релігієзнавчу тематику). Публікація в них є безкоштовною для здобувачів.

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.

Університет сприяє інтеграції здобувачів до ширшої професійної спільноти, забезпечує систематичне їх
інформування про доступні міжнародні можливості, надає можливість покриття витрат пов’язаних з участю в
закордонних заходах, передбачає преміювання за публікації в міжнародних наукових виданнях, що входять до
міжнародних баз. Широку інформаційну діяльність провадить міжнародний відділ Університету, сторінка якого
містить актуальну інформацію щодо доступних програм обміну/мобільності, дослідницьких стипендій, конференцій
та шкіл, рекомендації з підготовки аплікаційної документації (складання мотиваційних та рекомендаційних листів,
резюме тощо) https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/. Додатково популяризацією освітніх та
дослідницьких можливостей займаються студентські наукові товариства. Здобувачі підтверджували, що мають
доступ до інформації про дослідницькі та освітні міжнародні можливості, зокрема через згадані структури, їх
сторінки у соціальних мережах та корпоративні розсилки. Важливим джерелом інформації є також наукові
керівники, співпраця з якими неодноразово позитивно згадувалася в бесідах. Саме з керівниками здобувачі
обговорюють релевантність тематики тих чи інших можливостей, способи інтеграції можливого здобутого від участі
досвіду і знань в дисертаційну роботу. Поряд з цим, варто відзначити, що здобувачі не є активними учасниками
закордонних міжнародних заходів. Наразі, про участь у закордонних конференціях інформувала лише А.Романюк.
Такий стан речей здобувачі пояснювали насамперед приватними/сімейними обставинами, а також прив’язаністю
тематики і змісту досліджень саме до України. Попри це, здобувачі беруть активну участь у міжнародних
конференціях на території України, мають можливості публікації у фахових виданнях Університету (дет. див. 10.3).
Сприяють міжнародній інтеграції також позанавчальні заходи за участю міжнародних фахівців. Позитивно
згадувалися здобувачами та науковими керівниками відкриті лекції отця-доктора, проф. Яцка Павліка, запрошених
лекторів з рамках програми Еразмус. Ще одним каналом інтеграції є наукові керівники та викладачі кафедри, які є
членами професійних товариств, що розвивають міжнародну співпрацю в галузі (зокрема, Майстерні академічного
релігієзнавства (Колесник І., Севастьянів У. (випускниця аспірантури за спеціальністю релігієзнавство, викладачка
кафедри, членкиня робочої групи ОП)), Української асоціації культурологів-Львів (Дарморіз О.(голова), Брилинська
Б. (членкиня робочої групи ОП)), Української асоціації релігієзнавців (Кобрин М. випускник аспірантури за
спеціальністю «Релігієзнавство», викладач кафедри, член робочої групи ОП)) та співпрацюють із закордонними
професійними товариствами, зокрема Польським релігієзнавчим товариством (Король М.). Підтвердженням такої
співпраці є інтеграція досліджень, що проводяться під егідою цих організацій до програм навчальних курсів
(рекомендовані джерела яких представлені в т.ч. англійською та польською).

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

Наразі, кафедра не має активних міжнародних грантових проектів. Під час відео-зустрічей з науковими
керівниками, ЕГ було з’ясовано, що викладачі ОП, в тому числі, наукові керівники протягом останніх років
подавали заявки на грантові конкурси досить поважних інституцій, однак не отримали фінансування. За
уточненням заступника начальника науково-дослідної частини Університету (Куньо І.М., зустріч з адміністративним
персоналом) за останні 5 р. Університетом було подано 15 дослідницьких заявок на фінансування в рамках програми
Горизонт 2020, з яких перемогла лише 1 (з біології). Поряд з цим, наукові керівники проводять дослідження в
рамках науково-дослідної теми, що фінансується коштом Державного бюджету України «Українська культура в
контексті глобалізаційних процесів» (номер держреєстрації: 0119U002405 https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/01/DODATOK-3-PLAN2021.docx). Проєкт передбачає також дослідження релігійної складової
культури та ідентичності. Термін виконання: 01.2019-12.2021, учасниками є наукові керівники Дарморіз О.В., Альчук
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М.П. За результатами дослідження буде опубліковано колективну монографію та низку статей. Окремі викладачі
ОП проводили дослідження в рамках міжнародних проектів (дет. п.4.5 цього звіту). Плани щодо подальшої наукової
роботи та досліджень викладачів кафедри (в т.ч. наукових керівників) містить Програма розвитку кафедри теорії та
історії культури на 2021-2026 роки https://filos.lnu.edu.ua/news/prohrama-rozvytku-kafedry-teorii-ta-istorii-kultury-
2021-2026. В документі передбачено аплікування до участі в дослідницьких проектах (з метою залучення
позабюджетних коштів), проведення індивідуальних досліджень (в т.ч. підготовка дисертацій на захист наукового
ступеня доктора наук, або консультація таких досліджень), підготовка колективних та індивідуальних монографій,
спеціального видання до 360-річчя Факультету. У всіх з цих видах діяльності планується участь викладачів, які є
науковими керівниками на ОП, що акредитується. Специфікою програми розвитку кафедри є переважно
культурологічне спрямування дослідницьких проектів, але з сильною релігієзнавчою компонентою, що було обрано
як оптимальний варіант на сучасному етапі (зустрічі з науковими керівниками, резервна зустріч). Насамкінець,
наукові керівники активно залучаються до дослідницьких проектів поза університетом. З кінця 2020 р. громадська
організація «Українська асоціація культурологів-Львів» спільно з консалтинговою агенцією «Фама» за підтримки
Українського культурного фонду почала реалізацію дослідницького проєкту «Освітній профіль стратегії культури
Львова» https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/284151-kultura-v-profil-u-lvovi-realizovuyut-novij-kulturnij-
proekt, учасницею якої є Дарморіз О.В. Перші результати були презентовані у травні-червні на заходах «Культура в
профіль. Vol.1», «Культура в профіль. Vol.2» https://www.facebook.com/UAC-Lviv-259367840774115.

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.

В ЛНУ реакція на порушення академічної доброчесності унормована у «Положенні про забезпечення академічної
доброчесності» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Всі працівники та
здобувачі університету та здобувачі підписують Декларацію про академічну доброчесність
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/. Під час відео-зустрічей з представниками ЗВО,
експертна група впевнилась в формуванні академічної культури доброчесності – викладачі під час своїх курсів
обговорюють питання академічної доброчесності (курс «Науковий семінар» https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/sylabus_Naukovyy-seminar-2.pdf та «Методологія підготовки наукової публікації»
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1.Metodolohiia-pidhotovky-naukovoi-publikatsii.pdf.
Здобувачі, спілкуючись з експертною групою теж підтвердили своє розуміння академічної доброчесності, але мають
досить вузьке розуміння явищ академічної недоброчесності. За період реалізації ОП не виявлено жодного факту
порушень академічної доброчесності ні серед аспірантів, ні серед науково-педагогічних працівників, котрі
здійснюють наукове керівництво аспірантами.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст освітньої програми відповідає науковим інтересам здобувачів та створює базис і умови для їх подальшого
професійного розвитку як викладачів і дослідників. Університет забезпечує належні умови для проведення та
апробації наукових досліджень: має фахові видання, проводить низку щорічних конференцій, сприяє участі в
наукових заходах інституцій-партнерів. Викладачі та здобувачі є активними дослідниками, в т.ч. проводять
дослідження за науково-дослідними темами, що фінансуються за рахунок Державного бюджету. В Університеті діє
політика нульової толерантності до академічної недоброчесності.

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

Разом з тим, перспективним напрямом розвитку програми залишається подальше нарощення потенціалу за
спеціалізацією: участь в міжнародних грантових проєктах, конференціях за кордоном, публікація досліджень у
світових рейтингових виданнях. Наявні на факультеті фахові видання наразі зареєстровані за спеціальністю 033
«Філософія», хоч до них і приймаються розвідки на релігійну/релігієзнавчу тематику. Реєстрація їх за спеціальністю
031 «Релігієзнавство» прямо залежить від публікаційної активності викладачів за спеціальністю. Експертна група
рекомендує посилити публікаційну активність викладачів за спеціалізацію, що в перспективі буде корисним
активом при створенні спеціальної ради. Також рекомендуємо активніше залучати здобувачів до досліджень і
проектів кафедри.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Викладачі та наукові керівники на ОП провадять дослідження, публікують їх результати, продукують нові знання та
інтегрують їх в освітній процес, мають значний досвід міжнародної діяльності. Це позитивно позначається на якості
освіти здобувачів, які теж є активними дослідниками. Висловлені рекомендації та ідентифіковані зони росту
програми є критично важливими для докторських програм, однак адміністрація вишу та викладачі цілком свідомі
піднятих проблем (частина з них була ідентифікована також у відомості самооцінювання) та мають чітку програму їх
вирішення та практику створення на Факультеті разових рад за іншими спеціальностями. Під час візиту експертна
група з’ясувала, що багато з проблем знаходяться в процесі розв’язання (напр., кілька статей подано до міжнародних
видань та перебувають в процесі публікації, нові аспіранти захищаються за спеціальністю 031 «Релігієзнавство»), що
в перспективі забезпечує умови для створення спеціалізованої вченої ради чи розширення профілю видань. Саме за
сукупністю цих факторів експертна група прийняла рішення про відповідність якості навчання за програмою
вимогам даного критерію.

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.

Експертна група вдячна менеджменту навчального закладу, викладачам та учасникам всіх зустрічей за комфортну
атмосферу взаємодії та продуктивну співпрацю. В робочому порядку за згодою вишу та ЕГ було внесено корективи
до складу учасників онлайн-зустрічі з організаціями-партнерами: замість Мар’яни Загоруйко з Офісу «Львів – місто
літератури ЮНЕСКО» в зустрічі брала участь заступниця директорки Палацу культури ім. Гната Хоткевича Тетяна
Продан, Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» представляв його науковий співробітник
Юрій Коденко (замість директорки Ольги Гончар). Варто відзначити гарну мережу контактів представників
програми та здатність оперативно розв’язувати форс-мажорні ситуації, що можуть траплятися в роботі. Відомість
самооцінювання та ОНП містять декілька описок, що були уточнені в процесі експертизи. Їх наявність не впливає на
якість освітнього процесу за програмою.

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
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Корнійчук Юлія Юріївна

Члени експертної групи

Смоліна Ольга Олегівна

Герасименко Вікторія Вікторівна
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