
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36785 Професійна освіта

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 015 Професійна освіта

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

16.07.2021 р. Справа № 1072/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 "Педагогіка" у
складі:

Шинкарук Оксана Анатоліївна – головуючий,

Деркач Тетяна Михайлівна,

Джурило Аліна Петрівна,

Литовченко Світлана Віталіївна,

Лук'янова Світлана Михайлівна,

Михнюк Сергій Вікторович,

Осадча Катерина Петрівна,

Смакота Лариса Василівна,

Чорнойван Ганна Петрівна,

за участі запрошених осіб:

Мачинська Наталія Ігорівна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36785

Назва ОП Професійна освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 015 Професійна освіта

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

У СО зазначається, що з аспірантами обговорювалися актуальні питання оновлення змісту ОНП доктора філософії;
проводяться круглі столи / семінари за участю аспірантів та наукових керівників щодо якості освітніх програм
загалом та щодо рівня задоволеності наповненням змістової частини навчальних планів. У звіті ЕГ наведено
посилання на протоколи наукових семінарів (№ 2 від 09.04.2020 р., № 3 від 06.04.2021 p., № 1 від 23.11.2020 р.), в
яких відображено урахування позицій та потреб здобувачів (аспірантів). Проте у складі робочої групи ОНП 2017 та
ОНП 2020 не зазначено жодного з аспірантів.

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

не застосовується

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

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

У звіті ЕГ зазначається про “не забезпечення зазначеного у ОНП ПРН 9 відповідними ОК нормативного циклу
підготовки аспірантів». ПРН 9 (Аргументувати своє бачення спрямованості професійної діяльності фахівця наук про
освіту) забезпечений ОК 1 (Теоретико-методологічні основи професійної освіти) та 4 (Освітологія) ОНП 2020 згідно
матриці забезпечення ПРН відповідними компонентами ОНП та силабусів дисциплін. Проте формулювання ПРН 9
вимагає коригування відповідно третьому рівню ВО та специфіки спеціальності 015 Професійна освіта.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для третього рівня вищої освіти. Стосовно зауваження ЕГ щодо того, що ОК 3 Філософія та ОК 6
Іноземна мова забезпечують обмежену кількість опанування ЗК, СК та ПР (ОК 3 (ЗК - 2, ПР - 2), ОК 6 (ЗК - 1, СК - 1,
ПР - 2)), їх кількість є достатньою і не критичною.

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

Відповідно Матриці відповідності компетентностей ОК ОНП та силабусам обов’язкових ОК СК 10 не забезпечено
жодною обов’язковою ОК. У Матриці відповідності компетентностей ОК ОНП іноді спостерігається невідповідність
переліку ЗК та СК тим, що зазначені у силабусах ОК, завантажених у систему. Зокрема, ОК 2 «Науковий семінар» за
матрицею забезпечує ЗК 1,3,8 і СК 9, а у силабусі – ЗК 1,5,6 та СК 7,8,9. ОК 5 «Педагогічна практика» за матрицею –
ЗК 2,5,6,7 і СК 4,5,6, а у силабусі – ЗК 1,4,5 і СК 1,2,3,4,5,6,7. Силабус ОК «Філософія» та «Іноземна мова за фаховим
спрямуванням» не містять переліку ЗК, СК та ПРН. Стосовно зауваження ЕГ щодо сумнівного забезпечення ЗК 3
згідно матриці ОК “Науковий семінар”: згідно силабусу ОК “Науковий семінар” вивчення навчальної дисципліни
сприяє формуванню ЗК 1,5,6 та СК 7,8,9, що цілком узгоджується зі змістом ОК.

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

Силабус ОК «Філософія» та «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» не містять переліку ЗК, СК та ПРН за ОНП
спеціальності 015 Професійна освіта. Дві тотожні предметній області спеціальності 015 Професійній освіті (за
спеціалізаціями) ОК (“Теоретико-методологічні основи професійної освіти” та “Науковий семінар”), що визначені ЕГ,
можна доповнити ОК “Педагогічна практика” та “Освітологія”. Перша містить мету і очікувані результати, що
відповідають спеціальності, а друга, згідно силабусу, що наведений на сайті ЗВО, включає теми, дотичні до предметної
області спеціальності.

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

ОНП не достатньо враховує вимогу щодо вибірковості дисциплін: у структурі ОНП наявні блоки вибіркових
дисциплін та НП містить перелік ВК. Згідно Рекомендацій щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої
програми НП має включати лише обов’язкові дисципліни та передбачати наявність кредитів для вибіркових
дисциплін. Слід зазначити, що, як зазначає ЕГ, індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти своєї траєкторії
навчання, враховуючи власні напрями дисертаційних досліджень, не отримав підтвердження у процесі експертизи.
Проте у коментарі ЗВО до висновку ЕГ щодо наукової теми Собчук-Ліва А. А. зазначається, що тематика таких ВК як
«Психологія вищої школи» та «Педагогіка вищої школи» передбачає вивчення тем, присвячених проблемі інклюзії та
організації інклюзивного освітнього середовища, які вивчаються аспіранткою. Стосовно тем інших аспірантів
зауважень немає.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

У СО та звіті ЕГ не зазначено про те, яким чином зміст ОНП ураховує вимоги професійного стандарт на групу
професій «Викладачі закладів вищої освіти» (2310.1 Професор; 2310.1 Доцент; 2310.2 Викладач закладу вищої освіти;
2310.2 Асистент), затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
23.03.2021 р. -
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20z
akladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf.

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

не застосовується

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

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У правилах прийому до аспірантури та докторантури ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf, https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/rules-2021-add-08.pdf)
зазначена спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціальностями), а в ОНП та НП відсутнє вказання (за
спеціалізаціями), що вносить певні неточності у сприйнятті.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

Зміст представлених робочих програм (крім ОК 6) не повною мірою передбачає ознайомлення здобувачів ВО із
сучасними досягненнями світової науки у відповідній галузі, а саме не рекомендуються джерела іноземними мовами.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Згідно звіту ЕГ здобувачі ВО визнали повну відсутність інформації про зміст положень ЗВО щодо проведення
контрольних заходів, а також про алгоритм власних дій при необ’єктивності екзаменаторів.

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Серед НПП, які забезпечують викладання ОК, є викладачі, які мають недостатню професійну активність відносно
навчальних дисциплін за останні п’ять років: Горук Н.М., Герцюк Д.Д., Павлюк В.В., Осідач О.П., Добуляк Л.П.
Зважаючи на те, що згідно ОНП 2020 викладання частково ведеться англійською мовою доцільним є засвідчення
рівня володіння НПП англійською мовою. З 16 НПП лише 3–є мають сертифікати, що засвідчують рівень володіння
англійською мовою (Добуляк Л. П., Горук Н.М., Мачинська Н.І.).
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6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

Професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців залучені на ОНП лише до проведення
гостьових лекцій на громадських засадах та сприяють організації й проходженню педагогічної практики здобувачів
ВО. Недостатньо реалізовується залучення роботодавців та професіоналів-практиків, що представляють заклади
професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, до організації та реалізації освітнього процесу.

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Згідно звіту за результатами опитування щодо якості освітньої-наукової програми (PhD) «Професійна освіта»
(https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Zovnishniy-Profesiyna-osvita.pdf) 20% здобувачів не
задоволені забезпеченням доступу та безперебійної роботи мережі Інтернет, а також забезпеченням комп’ютерною
технікою. Для організації елементів електронного навчання у ЗВО наявне електронне середовище Університету, що
включає систему електронного навчання (Moodle), електронний каталог, сервіси корпоративної електронної пошти,
хмарні сервіси Microsoft (Office 365). Згідно відповіді ЗВО на запит ЕГ п.5 на ОНП використовуються Microsoft Teams
для проведення лекційних і практично-семінарських занять в онлайн-режимі, надання необхідних навчально-
методичних матеріалів, проведення різних форм контрольних занять. Також зазначається, що навально-методичні
матеріали представлено на персональних сторінках викладачів. Доцільно реалізовувати загальну практику ЗВО та
світову практику, в якій для організації електронного навчання використовуються системи дистанційного навчання
(зокрема Moodle), в яких об’єднані можливості подання навчальних матеріалів, синхронного спілкування,
автоматизованого контролю та повної статистики навчання.

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

не застосовується

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

Згідно звіту ЕГ медичне обслуговування здобувачів не забезпечується власним фондом університету. Хоча здобувачі
мають можливість звернутись до медичного працівника в штаті Педагогічного фахового коледжу ЛНУ ім. І. Франка,
це не дозволяє повною мірою вважати освітнє середовище безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти.

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Серед зовнішніх стейкхолдерів, що надали рецензії на ОНП, відсутні представники закладів професійної
(професійно-технічної) і/чи фахової передвищої освіти. Також про їх наявність не зазначено у відомостях про
залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її
якості як партнерів.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня складова ОНП має спільні освітні компоненти з ОНП 011 Освітні педагогічні науки третього рівня вищої
освіти ЛНУ ім. І. Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/011-_-Osvitni-pedahohichni-
nauky.pdf), особливо у вибірковій частині. Це не повною мірою забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до
дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта.

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

Звіт ЕГ та аналіз додатку до звіту (Інформація за ОНП щодо відповідності напрямів досліджень аспірантів та їх
наукових керівників - blob:https://office.naqa.gov.ua/e366c0c6-135a-4ef3-a2fc-3355ecfe50c0) дозволяє стверджувати, що
наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників. Проте слід
зазначити, що наведена як доказ стаття здобувача А.А. Собчук (Anna A. Sobchuk and Nataliia O. Mykytenko Model of
Primary School Teachers Training for Work in the System of Inclusive Education by Applying Extrapolation of Poland’s
Advances in Training for Work. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 3, pp. 352-
366), не може слугувати доказом такої відповідності, бо написана в співавторстві з керівником (Микитенко Н.А.).
Вимагає коригування відповідно до сучасних аспектів компетентнісного підходу та специфіки спеціальності 015
Професійна освіта тема аспірантки Вінарчук Н.М. «Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної
компетенції дітей дошкільного віку». Адже компетенції – це коло повноважень якої-небудь організації, установи або
особи; коло питань, в яких ця особа має певні повноваження, знання, досвід і т.ін., а компетентність – здатність особи
успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей.

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

не застосовується

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

Участь аспірантів у спільних міжнародних дослідницьких проєктах є не достатньою.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
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У СО та звіті ЕГ представлено перелік проєктів, в яких брали участь здобувачі та керівники, проте слід зазначити про
не достатню активність керівників у міжнародних дослідницьких проектах.

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
- чітко окреслити унікальність та особливості освітньо-наукової програми, зокрема відобразивши специфіку
спеціальності 015 Професійна освіта - до складу робочої групи ОНП включити здобувачів ВО; - узгодити програмні
результати навчання (ПРН 9) з урахуванням особливостей третього рівню ВО та специфіки спеціальності 015
Професійна освіта; - ширше й активніше вивчати та враховувати досвід аналогічних іноземних програм під час
оновлення ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
- забезпечити досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання обов’язковими освітніми
компонентами; - узгодити дані Матриці відповідності компетентностей ОК ОНП із силабусами освітніх компонентів у
частині переліку ЗК та СК; - оновити зміст ОК «Філософія», «Освітологія», «Іноземна мова за фаховим
спрямуванням» з урахуванням специфіки спеціальності 015 Професійна освіта; - з метою повноцінного узгодження
ОНП спеціальності 015 Професійна освіта розробникам ОНП у процесі її оновлення доцільно розширити професійно-
значущі ОК відповідно до спеціальності 015 Професійна освіта і/або збільшити кількість кредитів на опанування ОК,
що відповідають предметній області заявленої спеціальності; - не відображати вибіркові освітні компоненти у
навчальних планах, а після вибору здобувачами освіти включати їх до робочих та індивідуальних навчальних планів
здобувачів освіти; - у ході оновлення ОНП врахувати вимоги професійного стандарт на групу професій «Викладачі
закладів вищої освіти».

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- забезпечити однакове написання спеціальності у всіх документах, що стосуються ОНП; - оновити перелік
рекомендованих джерел у програмах вступних іспитів, включивши сучасні видання як вітчизняних так і зарубіжних
науковців, посилання на наукові розробки НПП згідно ОНП; - сприяти практиці академічної мобільності аспірантів
за ОНП; - активізувати роз’яснювальну роботу і практику визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
- активізувати на ОНП оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик; - оновити в РП та
силабусах рекомендовану літературу, включивши для ознайомлення здобувачів сучасні українські та іноземні
джерела.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
- забезпечити інформування здобувачів ВО щодо правил проведення контрольних заходів, що забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження; - активізувати роботу
щодо забезпечення об’єктивності екзаменаторів під час навчання.

Критерій 6. Людські ресурси
- посилити академічну та професійну відповідність НПП, що викладають на ОНП, змісту ОК, що ними викладаються; -
активізувати роботу щодо підвищення кваліфікації НПП з метою отримання ними сертифікатів В1/В2 і вище з
іноземної мови; - активізувати залучення «зовнішніх» професіоналів-практиків до участі в аудиторних заняттях; -
розширити коло потенційних роботодавців, які залучаються до організації та реалізації освітнього процесу, шляхом
залучення до співпраці представників ЗП(ПТ)О та ЗФПО.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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- удосконалити матеріально-технічну базу ЗВО для підвищення ефективності ведення освітнього процесу, зокрема у
частині забезпечення доступу й безперебійної роботи мережі Інтернет та забезпечення комп’ютерною технікою; -
удосконалити якість надання освітніх послуг на ОНП з використанням електронних ресурсів ЗВО (система
дистанційного навчання); - удосконалити освітнє середовище у частині забезпечення безпеки для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти; - посилити заходи зі створення достатніх умов для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
- залучити представників закладів професійної (професійно-технічної) і/чи фахової передвищої освіти до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів.

Критерій 9. Прозорість та публічність
- продовжувати роботу з удосконалення відповідності вимогам щодо прозорості й публічності діяльності ЗВО.

Критерій 10. Навчання через дослідження
- посилити підготовку до дослідницької та викладацької діяльності за спеціальністю 015 Професійна освіта,
зменшивши освітню складову, що відповідає спеціальності 011 Освітні педагогічні науки третього рівня вищої освіти; -
розширити тематику дисертацій здобувачів темами, що відображають специфіку спеціальності 015 Професійна освіта;
- при оновлені ОНП звернути більше уваги на наукові інтереси аспірантів, що відображені у темах їх дисертаційних
досліджень, та відповідно цього переглянути або розширити перелік вибіркових дисциплін; - удосконалити
організаційно-матеріальне забезпечення в межах ОНП для проведення й апробації результатів наукових досліджень
аспірантів; - активізувати діяльність щодо долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю, зокрема через участь у спільних дослідницьких проектах, та керівників аспірантів у міжнародних
дослідницьких проектах.

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла
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015.pdf
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***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ШИНКАРУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
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