
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 11606 Політологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 052 Політологія

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 11606

Назва ОП Політологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 052 Політологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Стогова Ольга Володимирівна, Савон Владислав Вікторович, Бойко
Анжела Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 03.11.2022 р. – 05.11.2022 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/2022/10/Zvit-SO_Politolohiia.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Prohrama-
vizytu_Politolohiia.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

ОП Політологія в ЛНУ імені Івана Франка справляє позитивне враження. ОП має зацікавлену і добра мотивовану
групу забезпечення, фахово підготовлених НПП, підтримує зв'язки з випускниками, сформовано широке коло
стейкхолдерів, використовується розвинута матеріально-технічна база, створені безпечні умови перебування в
університеті через наявність добре обладнаних укриттів. ЛНУ імені Івана Франка має чітку управлінську структуру з
визначеним функціоналом, що органічно включає ОП Політологія в занальноуніверситетський освітній простір.
Традиційно в цьому закладі вищої освіти сформовані потужні міжнародні зв'язки, що презентовано і на ОП
Політологія. Тривалий час заклад веде і відстоює політику академічної доброчесності.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП Політологія має традиції і сповідує принцип спадковості, що додає як сталості, так і прогресивності. Випускники
ОП підтримують зв'язок з кафедрами і зацікавлені в розвитку ОП. ОП Політологія має потужне кадрове
забезпечення з високою публікаційною активністю НПП. До кола стейкхолдерів входять як представники
академічної спільноти, так і установи, організації. ОП Політологія має чітко сформовані цілі навчання, які
досягаються в процесі реалізації. Навчальний план якісно структурований і відбиває суть ОП. ОП має потужні
міжнародні зв'язки і контакти, що сприяє баченню перспектив для розвитку. Освітні компоненти є
практикоорієнтованими.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ОП Політологія має дві внутрішні спеціалізації, які реалізуються почергово, а саме - один навчальний рік -
реалізується одна спеціалізація, на наступний рік - інша.. Наявність спеціалізацій викликає зацікавленість серед
здобувачів освіти, проте їх реалізація через рік не дає в повній мірі реалізувати прагнення потенційних вступників.
Внутрішні спеціалізації не відображені у вступних програмних документах, що обмежує вступ переважно
випускникам ОП Політологія бакалаврського рівня, не використовуючи можливості перехресного вступу, що дало б
можливість збільшити контингент студентів. Виходом із даної ситуації могло б бути формування двох окремих ОП
магістерського рівня, що розширило вибір для вступників. Серед слабких сторін, на погляд ЕГ, варто виділити
практичну підготовку здобувачів вищої освіти через відсутність достатнього переліку баз для проходження практик.
Недолік усувається через формалізацію відносин зі стейкхолдерами через укладання договорів про проходження
практики поза університетом. Можливості для цього ОП Політологія має. Крім того, для ефективної організації
практичної підготовки варто збільшити або тривалість часу практики, або зменшити кількість кредитів, щоб
уникнути перевантаження студентів під час практики. Варто вказати на необхідність вдосконалення процесу вибору
дисциплін. Має місце вибір дисциплін лише в комплексі - тобто здобувачі обирають не конкретну дисипліну, а
визначену перелік з кільком дисциплін. Цей перелік не може бути змінено за бажанням студента. Тому варто
перейти до вибору саме одиничних дисциплін за уподобаннями ЗВО, збільшити кількість позицій для вибору
дисциплін циклу загальної підготовки. Обмежений доступ до кваліфікаційних робіт магістрів, які містяться в
закритому репозитарії закладу вищої освіти. Відповідна вимога передбачена стандартом вищої освіти. ЕГ вважає за
доцільне посилити роз’яснювальну роботу щодо процедури і порядку перевірки робіт на текстові
запозичення/плагіат.

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.

Метою ОП є "підготовка висококваліфікованих фахівців-політологів, що володітимуть інструментарієм аналізу,
консультування і прогнозування у владно-управлінській, адміністративній, консалтинговій, інформаційній,
аналітичній, безпековій, міжнародній та експертно-рекомендаційних сферах". Особливість ОП полягає у двох
внутрішніх спеціалізацій "Політичний маркетинг та менеджмент" та "Міжнародні політичні процеси". За
підсумками зустрічі 1 з гарантом ОП, було з'ясовано, що дві внутрішні спеціалізації реалізуються на ОП не
паралельно, а почергово, в залежності від року набору абітурієнтів на Освітню Програму. В цілому ОП відповідає
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місії та стратегії ЗВО шляхом реалізації за допомогою освітніх компонентнів та навчальних дисциплін, а саме
"сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які потребує місто, регіон, країна
та світ; формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; виховання почуття
національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті".

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

До розробки ОП активно залучались різноманітні стейкхолдери (роботодавці, академічна спільнота, випускники та
здобувачі) шляхом неформального обміну думками, робочих зустрічей, офіційних опитувань та безпосередньої
участі у розробці ОП. Ці та інші факти були з'ясовані в ході зустрічей зі здобувачами (Зустріч 4), з Науковим
товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та студентського самоврядування (Зустріч 5),
випускниками (Зустріч 6), представниками роботодавців та представниками академічної спільноти (Зустріч 7), а
також Відкритої зустрічі. Зокрема, за словами здобувача другого курсу ОП Михайлишина Маркіяна Олеговича,
студенти активно залучались до вдосконалення та розробки ОП, більшість пропозицій було враховано, однак були й
пропозиції, що були обґрунтовано відкинуті. Окрім того, голова Профкому студентів університету, в.о. голови
наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених філософського факультету "Кордіс" та
випускник ОП Спересенко Микола Володимирович під час зустрічі (Зустріч 5) з експертами повідомив, що як
випускник та в минулому здобувач ОП брав активну участь у розробці та вдосконаленні ОП. Наприклад, однією з
пропозицій ініціативної групи здобувачів, до якої належав Спесеренко Микола Володимирович, було запрошення
гостьових лекторів на регулярній основі, а також запровадження викладання на ОП навчальних дисциплін, що
"стосуються глобалізації та цифровізації". В цілому експертна група в ході спілкування з усіма стейкхолдерами
з'ясувала, що процес обговорення ОП та врахування пропозицій сторін є дійсним. Недоліком є недостатній ступінь
формалізації цього процесу, через що стає неможливим відслідкувати хід еволюції Освітньої Програми. Окрім того,
експертною групою було з'ясовано недостатній ступінь проінформованості частини стейкхолдерів змінами у
Освітній Програмі.

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.

Регіональний контекст відіграє одну з ключових ролей для функціонування ОП, який відображається у
розгалуженій мережі міжнародних зв'язків ОП з з універсистетами прикордонних держав та активній співпраці з
ними. Окрім того, регіональний контекст знаходить своє відображення у навчальному плані, серед усього у
обов'язковій навчальній дисципліни "Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи". Цілі
ОП та ПРН в цілому відповідають тенденціям розвитку ринку праці та спеціальності. Це було з'ясовано експертною
групою в ході спілкування з різноманітними групами стейкхолдерів, як з роботодавцями (Зустріч 7), так і з
випускниками ОП (Зустріч 6). Вони висловили задоволення якістю підготовки на ОП. Також завдяки тісній
співпраці з іноземними (Універсистет Ярослава Дубчека у Словаччині) та національними університетами (ХНУ ім.
В.Н. Каразіна) розробники ОП ознайомлені з досвідом аналогічних програми закордоном. Це було з'ясовано в ході
зустрічі з науково-педагогічним персоналом (Зустріч 3).

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.

Всі результати навчання (як загальні, так і спеціальні компетентності) зі стандарту повністю враховані в ОП і
реалізуються через програмні результати дисциплін в рамках ОП. Відповідності результатів навчання на ОП і
дисциплін та компетентностей подано у відповідних матрицях в ОП. РН, що містять в ОП «Політологія» повністю
співпадають і відповідають Стандарту вищої освіти (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/10/OP_PS_Mag_22_Project.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін ОП Політологія другого освітнього рівня вищої освіти необхідно віднести відповідність зміста та
цілей ОП завданням, стратегії та місіям ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема в контексті розвитку транскордонного
співробітництва, як ОП у прикордонному університеті; потужний науково-педагогічний склад команди
забезпечення ОП одночасно з прогресивними поглядами гаранта ОП та керівників двох кафедр (кафедра
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політології та кафедра теорії та історії політичної науки), що забезпечують функціонування ОП; високий рівень
міжнародної співпраці та зв'язків Освітньої Програми, що забезпечує врахування тенденцій розвитку спеціальності,
ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних іноземних освітніх програм;
наявність великої кількості різноманітних груп стейкхолдерів на ОП, що активно зацікавлені у покращенні ОП;
відповідність РН програми 7-му кваліфікаційному рівню (знання, уміння/навички, комунікація, відповідальність та
автономія) НРК.

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

За підсумками аналізу за цим Критерієм виявлена відсутність системного характеру процесу обговорення, врахуваня
та відхилення пропозиції стейкхолдерів при розробці та вдосконаленні ОП. За підсумками інтерв'ю зі
стейкхолдерами виявлено, що цей процес носить переважно неформальний характер, тому експертна група
рекомендує систематизувати та формалізувати цей процес на ОП, а також запровадити практику регулярного
інформування стейкхолдерів про зміни на ОП. В цілому цей недолік можна визнати несуттєвим, оскільки робота зі
стейкхолдерами дійсна, відбувається та дає свої результати, однак потребує вдосконалення. В цьому недоліку немає
порушень діючого законодавства та він не перешкоджає отриманню освітніх послуг. Іншим недоліком за цим
Критерієм є подвійний характер ОП. Як було зазначено в Аналізі за підкритерієм 1, ОП має дві внутрішні
спеціалізації "Політичний маркетинг та менеджмент" та "Міжнародні політичні процеси". Ці внутрішні спеціалізації
реалізуються на ОП не паралельно, а почергово, в залежності від року набору абітурієнтів на Освітню Програму. Це
призводить до зниження сфокусованості ОП та створює дуже широкий спектр цілей ОП, які не мають змогу
повністю реалізуватись за жодної спеціалізації. Цей недолік є несуттєвим, оскільки не порушує діючу нормативну
базу та не перешкоджає отриманню освітніх послуг. Експертна група рекомендує ліквідувати цей подвійний
характер шляхом створення двох окремих освітніх програм, відмовившись від внутрішнього характеру
спеціалізацій, або зосередження сил на одній освітній програмі.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП Політологія спеціальності 052 Політологія для другого освітнього рівня відповідає вимогам Критерію 1, а саме:
мета ОП є чіткою та корелює зі Стратегією розвитку та місією ЗВО. В реалізації ОП було враховано регіональний та
галузевий контекст шляхом запровадження відповідних навчальних дисциплін та міжнародного аспекту реалізації
ОП. РН ОП Політологія чітко відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія освітнього
рівня "Магістр" та вимогам Національної рамки кваліфікацій щодо 7-го кваліфікаційного рівня. Аналіз навчального
плану та інших документів на ОП дозволяє зробити висновок, що навчальні дисципліни забезпечують досягнення
усіх ПРН.

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).

Аналіз ОП Політологія (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/OP_MAG_PS_22.pdf) та навчального
плану підготовки за другим освітнім рівнем (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/NP_22.pdf)
підтвердив, що обсяг ОП та її окремих ОК у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
відповідає чинному законодавству (п.6, ст.5, Розділу 2 Закону України «Про вищу освіту») щодо обсягів навчального
навантаження для другого освітнього рівня. Відповідно до навчального плану ОП загальний обсяг становить 90
кредитів, з них: 33 кредитів – з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, 6 кредитів – цикл загальної
підготовки та 27 кредитів – внутрішньої спеціалізації та 27 кредити – вибіркові компоненти (в т.ч. 3 кредити – цикл
загальної підготовки та 24 кредит – цикл професійної та практичної підготовки). Зазначений обсяг кредитів та їх
розподіл відповідають стандарту вищої освіти. Теоретичне навчання організовано переважно в І та ІІ семестрі, ІІІ
семестр включає лише 6 тижнів теоретичної підготовки. Навчальним планом передбачено два види практики –
виробнича (переддипломна) – 180 кредитів та асистентська (педагогічна) – 90 кредитів. Обидві практики
відбуваються в ІІІ навчальному семестрі. Проте їх обсяг має застереження по відношенню до тривалості – 4 та 2
тижні відповідно. Вибіркові дисципліни розподілені між ІІ та ІІІ семестрами. Обсяг ОП Політологія відповідає
Стандарту вищої освіти
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Проаналізована ОП Політологія, що містить структурно-логічну схему, матриці відповідності програмних
компетентностей освітнім компонентам програми, навчального плану дозволяє зробити висновок, що змістовне
наповнення ОП відповідає спеціальності 052 Політологія другого рівня вищої освіти та дозволяє сформувати
програмні результати навчання, що визначені ОП та стандартом, досягти поставленої. ПРН забезпечуються за
рахунок обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки, циклу практично-професійної підготовки здобувачів та
циклу дисциплін внутрішньої спеціалізації. Освітні компоненти рівномірно розподілені для досягнення результатів
навчання, в середньому 1 дисципліна закриває від 3 до 6 РН. Інтегральна компетентність не знайшла свого
відображення в зазначеній матриці. На сайті (https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-politology)
містяться силабуси дисциплін.

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

Визначений стандартом опис предметної сфери цілком розкривається змістовним наповненням освітньої програми
в межах обов’язкових/нормативних компонентів підготовки магістрів даної ОП. Так, це дисципліни - Методологія
політичних досліджень, Порівняльний аналіз політичних інститутів країн ЦЄ, Моделі громадянського суспільства
тощо. Професійна підготовка в межах змісту ОП безпосередньо стосується спеціальності 052 Політологія та
формується за рахунок наступних освітніх компонентів: ПП1.2.01 Ліві політичні партії: доктринальна та
організаційна еволюція, ПП1.2.1.02 Політичний маркетинг і менеджмент, ПП1.2.1.02 Політичний маркетинг і
менеджмент. Предметній області відповідають і наявні дві внутрішні спеціалізації - «Політичний маркетинг і
менеджмент» та «Міжнародні політичні процеси».

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

ОП Політологія передбачає можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти за
рахунок наявних двох внутрішніх спеціалізацій та вибіркової компонент ОП та відповідає вимогам Закону України
«Про вищу освіту» щодо забезпечення вибірковості ОК. Загальний обсяг вибіркових дисциплін ОП Політологія
відповідно до навчального плану становить 27 кредити у загальному обсязі та складається з циклу загальної
підготовки (3 кредити) та циклу професійної та практичної підготовки (24 кредитів). Процедура вибору дисциплін
циклу загальної підготовки здійснюється за процедурою , що визначена - https://lnu.edu.ua/prezentatsiia-platformy-
dlia-obrannia-studentamy-vybirkovykh-dystsyplin/, там же міститься і каталог дисциплін. Дисципліни для вибору з
циклу професійної та практичної підготовки включені до навчального плану https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/10/NP_22.pdf . Варто наголосити обмежений вибір щ циклу загальної підготовки – лише 1
дисципліна. Дисципліни цього циклу спрямовані на удосконалення теоретичних знань, формування фахових
компетентностей за даною ОП. Каталог вибіркових дисциплін містить назву дисцпліни, ПІБ викладача, який буде
викладати та кафедру без анотації курсу. Аналіз затребуваних індивідуальних планів студентів підтверджують
формування власної індивідуальної траєкторії. На думку розробників ОП формування індивідуальної траєкторії
сприяє і наявність внутрішніх спеціалізацій. Проте ці спеціалізації мають черговість (черговість через рік), а не
паралельне виконання, щоб більш спряло принципу вибірковості. Під час фокус-групи зі студентами (зустріч 4)
наголошено на вільному виборі і наявності спеціалізації в ОП Політологія. Освітні компоненти вибіркової складової
ОП мають відповідну методичну підтриму: силабуси та навчально-методичні матеріали, методичні рекомендаціями
для самостійної роботи тощо - https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-politology.

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

ОП та навчальний план передбачає два види практичної підготовки здобувачів вищої освіти. ПП1.2.06 Педагогічна
(асистентська) практика – формує ПР 07 ПП 1.2.07 Виробнича (переддипломна) практика – ПР01 ПР04 ПР05, що
відображено у матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої
програми. Практична підготовка регламентується «Положенням про проведення практик здобувачів вищої освіти в
Л Н У » https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf.
Загальний обсяг педагогічної (асистентської) практики складає 6 кредитів (180 год.), виробнича (переддипломна)
практика має обсяг в 3 кредити (90 год.) Студенти ОП Політологія проходять обидві практики в ЛНУ імені Івана
Франка, що значно звужує освітньо-практичні можливості формування результатів навчання. На зустрічі 6 з
випускниками та зустрічі 7 зі стейкхолдерами з’ясовано, що ОП має можливість розширити бази практик за межами
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ЛНУ. Крім того, відповідність часу проходження практики 6 тижнів для 180 кредитів передбачає щоденне
навантаження на здобувача вищої освіти в обсязі 9 год в день, що є значним навантаженням.

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

Специфіка ОП передбачає опанування соціальними навичками в межах всіх видів діяльності. Проте найбільше
формування соціальних навичок визначається через надання загальних компетентностей (ЗК1 – ЗК10) в циклі
загальної та професійної підготовки (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/NP_22.pdf) та Матриця
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми для нормативних компонент освітньої
програми та ЗК1 – ЗК10 - Для вибіркових компонент освітньої програми - https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/10/OP_MAG_PS_22.pdf. На зустрічі 4 зі здобувачами освіти відзначено, що соціальні навички
формуються і під час професійного спілкування з викладачам на просвітницьких заходах. Сприяють розвитку
соціальних навичок активна участь в роботі органів студентського самоврядування та Наукового товариства
студентів.

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

Професійний стандарт не застосовується.

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 ОП та відповідних ОК відображає фактичне навантаження студентів, що синхронізовано в розкладі занять -
https://filos.lnu.edu.ua/students/rozklad. Аудиторна робота складає 2700 год., співвідношення аудиторних занять і
годин на самостійну роботу визначені в робочому навчальному плані і регламентується «Положенням про
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Обсяг кожної з обов’язкових
компонент від 3 до 6 кредитів.

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.

Підготовка за дуальною формою не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналіз змісту ОП Політологія, навчального плану, навчально-методичних матеріалів, силабусів, а також результатів
планових зустрічей з усіма зацікавленими особами, дозволив встановити, що наявні ОК сприяють досягненню
програмних результатів навчання, предметній області, відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю
052 Політологія магістерського рівня. Студенти мають можливість вільного вибору дисциплін і формують
індивідуальну освітню траєкторію. ЗВО здатні до формування soft skills через освітні компоненти, що реалізуються
на ОП так і через активності, до яких долучені студенти ОП Політологія.

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

Практична складова ОП Політологія потребує суттєвого вдосконалення щодо термінів виконання визначених
обсягів без збільшення навантаження на ЗВО. Крім того, важливим є розширення баз практик та змістового
наповнення видів практик. Наявність двох спеціалзацій за принципом черговості суттєво зменшують можливості
студентів щодо вибору бажаних напрямів навчання.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг і зміст ОП Політологія відповідає Стандарту. Змістовна складова є виваженою. Програма надає можливості
для опанування соціальними навичками. Мають місце певні зауваження щодо Критерію 2. На погляд ЕГ, підхід до
організації практичної підготовки зменшує ефективність навчання, адже практика орієнтована на проходження в
ЛНУ. ОП значно виграла б від розширення баз практик. Крім того, ОП містить дві спеціалізації, які реалізуються з
черговістю одна спеціалізація - реалізуються в цей навчальний рік, друга в наступний. Визначені в ОП спеціалізації
варто реалізовувати або в паралельному одночасному виконанні (обидві - на кожен навчальний рік), або
оформлення як двох окремих ОП.

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.

Усі положення Правил прийому є недискримінаційними. Правила Прийому на навчання за освітньої програмою є
чіткими та зрозумілими, однак у зв'язку з наявністю внутрішніх спеціалізацій на ОП, спеціалізації ОП чергуються
кожного нового навчального року, тому кожного нового навчального року набір абітурієнтів відбувається на іншу
спеціалізацію, ніж попереднього навчального року. За підсумками аналізу документів за ОП та сайту ОП було
з'ясовано, що інформування абітурієнтів щодо чергування спеціалізацій на ОП не відбувається. За словами гаранта
ОП, інформування може відбуватись лише шляхом безпосереднього звернення абітурієнта на кафедри, що
забезпечують функціонування ОП. Навчальний план ОП не відображає наявність чергування внутрішніх
спеціалізацій на ОП.

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

Документи, що регулюють визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються: Положенням про
академічну мобільність в Університеті (https://is.gd/XZbr3R); Проектом нового положення про академічну
мобільність (https://is.gd/WiBnIY); Положенням про визнання іноземного диплому (https://is.gd/FelPNk). Ці
документи є чіткими та зрозумілими для здобувачів, що було з'ясовано під час інтерв'ю зі здобувачами та
представниками студентської спільноти. (Зустріч 4). Однак за словами гаранта ОП, ці правила на ОП не були
застосовані у зв'язку з відсутністю здобувачів ОП на програмах мобільності.

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.

Документи, що регулюють визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються: Положенням про
академічну мобільність в Університеті (https://is.gd/XZbr3R); Проектом нового положення про академічну
мобільність (https://is.gd/WiBnIY); Положенням про визнання іноземного диплому (https://is.gd/FelPNk). Ці
документи є чіткими та зрозумілими для здобувачів, що було з'ясовано під час інтерв'ю зі здобувачами та
представниками студентської спільноти. (Зустріч 4). Однак за словами гаранта ОП, ці правила на ОП не були
застосовані у зв'язку з відсутністю здобувачів ОП на програмах мобільності.

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

Процедура визнання результатів навчання відбується згідно Порядку визнання у Львівському національному
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті
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(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf). Практики застосування цієї
процедури на ОП відсутня у зв'язку з тим, що правила були прийняті лише два роки тому.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Позитивною стороною за цим Критерієм є наявність документів, що регулюють визнання результатів навчання,
отрииманих у неформальній освіті та визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО.

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

контексті Критерію 3, необхідно виділити наступний недолік: можливості інформування абітурієнта про умови
вступу на ОП та інформування абітурієнта про саму ОП обмежені. У зв'язку з цим, експертна група рекомендує
відобразити на сайті ОП та у відповідних документах та навчальних планах наявність чергування внутрішніх
спеціалізації на ОП в залежності від року вступу та забезпечити достатній рівень інформування абітурієнтів про ці
особливості ОП. Одночасно з цим, необхідно констатувати, що цей недолік є несуттєвим, оскільки не порушує
нормативну базу, не позначається на набутті компетентностей здобувачами освіти та не ускладнює отримання
освітніх послуг.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП Політологія спеціальності 052 Політологія для другого освітнього рівня в цілому відповідає вимогам Критерію 3.
Виявлений недоілк є несуттєвими та може бути виправлений у короткий термін (до 1 року).

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.

Заявлені у силабусах та навчальних програмах дисциплін форми та методи навчання і викладання (презентації,
лекції, колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки, навчальні спільноти, тьюторство, проектно-
орієнтоване навчання, проблемно-пошукове навчання, техніка опрацювання дискусійних питань, семінари,
самостійна робота. Навчальні методи: метод проектів та їх презентацій, пояснювально-ілюстративний, усного
опитування, активізації навчання) в цілому сприяють досягненню цілей та програмних результатів навчання. У
силабусах в одній графі мають бути зазначені методи та техніки навчання, викладачі майже в усіх силабусах
зазначають лекції, практичні заняття, самостійну роботу, інтерактивний метод, дебати, дискусії, частково-
пошуковий. На зустрічі пояснили, як зазначені методи сприяють досягненню програмних результатів. Залежно від
змісту та очікуваних результатів кожної освітньої компоненти викладачі диференційюють методи навчання, що
відповідає студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи. Академічна свобода здобувачів вищої
освіти реалізується під час вибору тем та керівників курсових робіт, тем та керівників магістерських робіт.
Програмні результати ОП досягаються використанням різних форм, методів та технік навчання, дистанційне
навчання регламентоване наказом ректора (ЕГ переконалася, що для забезпечення досягнення цілей ОПП
належним чином обладнані навчальні аудиторії, є необхідні мультимедіа тощо). Під час реалізації освітньої
програми відбувається опитування щодо задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання
(https://is.gd/EIhkpF). Аналіз результатів моніторингу якості освіти за ОПП використовується під час коригування
змісту ОП та методів навчання.

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).
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Формою представлення інформації про мету ОПП, її зміст, загальні компетентності, спеціальні компетентності та її
програмні результати є освітня програма, яка оприлюднена на сайті кафедри (https://is.gd/6x69Wm). Навчальний
план надає повну інформацію щодо графіку освітнього процесу, навчального навантаження здобувача та форм
атестації (https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/NP_22.pdf). Формою надання інформації про освітні
компоненти є силабуси. Силабуси освітніх компонентів за ОПП оприлюднені на сайті кафедри політології
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-politology). У силабусах міститься мета, цілі, література, методи
та техніки навчання, критерії поточного оцінювання, а також посилання на сторінку на сайті кафедри, на якій
розташовані навчальна програма курсу та методичні рекомендації. Порядок та критеріїв оцінювання, насамперед
оцінювання конкретних видів робіт в межах ОК розписані у сила бусах. У додатках до силабусів деталізований
тематичний план вивчення ОК. Експертна група пересвідчилася у ході акредитаційної екпертизи, що здобувачі
вищої освіти мають доступ до: освітньої програми, силабусів, методичних рекомендацій щодо вивчення ОК.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП відбувається через виконання курсової роботи та
магістерської роботи. Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідну роботу за напрямами, що сприяють
формуванню професійних компетентностей здобувачів освіти. Сталий звʼязок між викладанням та науковими
дослідженнями забезпечує викладання авторських курсів, що розроблені за результатами власних наукових
досліджень викладачів кафедри. Викладачі, які забезпечують викладання на ОП, здійснюють наукове керівництво
студентськими науковими роботами. Створено умови та можливості для поєднання навчання і досліджень за ОПП.
Щорічно факультетом і кафедрами за участю здобувачів освіти проводяться наукові конференції, за результатами
яких публікуються збірки наукових праць (https://filos.lnu.edu.ua/politychni-partiji-i-vybory-ukrajinski-ta-svitovi-
praktyky-pam-yati-yuriya-romanovycha-shvedy). Наявні фахові видання з політології «Вісник Львівського
університету. Серія: філософсько-політологічні студії» (http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/) та «Studium Europy
Srodkowej i Wschodniej» (https://jcee.wsgk.com.pl/).

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

Оновлення змісту освіти здійснюється переважно за ініціативою викладачів кафедри. Вагому роль в оновленні
змісту ОП відіграє тісна співпраця з академічним середовищем та роботодавцями-практиками. Визначення
необхідності модернізації змісту ОК здійснюється по завершенню вивчення дисципліни на підставі аналізу
результатів оцінювання здобувачами та їхніх пропозицій та через опитування стейкхолдерів щодо змісту ОПП на
сайті університету. Результати опитувань обговорюються робочою групою ОП, викладачами, що викладають на ОП
на засіданнях кафедр та Вченій раді факультету. ОК ПП1. 2.02 та ПП1. 2.1.03 розроблені за результатами
докторської дисертації Литвина В.С., а також результатів проектів Міжнародного Вишеградського Фонду за участі
проф. Литвина В.С., Романюка А.С. та доц. Осадчука І.Ю.

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

Викладачі ОП проходять міжнародні стажування (Вроцлавський університет, Варшавський університет,
Ягеллонський університет, Пряшівський університет, Університет Александра Дубчека в Тренчині, Печський
університет). Проф. Романюк А.С. і Литвин В.С. є членами редакційних колегій і рецензентами/експертами
зарубіжних фахових видань («Studium Europy Srodkowej i Wschodniej», «Myśl polityczna», «Annales Scientia Politica»,
«Public Policy and Administration»). Проф. Романюк А.С. є гостьовим лектором в університетах Польщі. Викладачі
кафедри виконували грантовий проект №21910020 http://visegrad-ps.lnu.edu.ua/uk/main/. Відділ міжнародних
зв’язків ЛНУ імені Івана Франка регулярно проводить заходи з інформування здобувачів вищої освіти та викладачів
щодо можливостей закордонного навчання і стажування, новітнім здобутком у цьому напрямку є запровадження
координаторів академічної мобільності із числа викладачів факультету та студентських кураторів академічної
мобільності. Працівники відділу регулярно проводять тренінги щодо заповнення заявок та написання мотиваційних
листів, складання CV претендентами. Науково-педагогічні працівники та здобувачі мають можливість
використовувати міжнародні інформаційні ресурси та бази даних, до яких надається доступ за корпоративними
адресами (зокрема, Scopus, Web of Science). Про рівень ознайомлення здобувачів із світовими науковими
здобутками за дисциплінами, що викладаються на ОП можуть свідчити списки рекомендованої літератури в
силабусах: «Моделі громадянського суспільства» 7 англомовних джерел, «Постмодерністські концепції політичної
інтеграції сучасної Європи» – 7, «Менеджмент партійної діяльності» – 5, «Ліві політичні партії» – 12. Англомовні
джерела відсутні у силабусі ОК «Політичний менеджмент та транскордонні процеси», «Політична реклама»,
«Технології виборчих кампаній».
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

– дистанційне та змішане навчання регламентується Наказом Ректора № О-81 від 18 серпня 2022 року «Про
організацію освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році» (https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2022/08/0-
81.pdf). – наявність на сторінках кафедр посилання на ОК, за яким можно знайти робочу програму навчальної
дисципліни та методичні рекомендації щодо її вивчення, – інститут координаторів академічної мобільності із числа
викладачів факультету та студентських кураторів академічної мобільності. Позитивні практики: – участь викладачів
у міжнародних грантових проєктах; – рекомендація англомовних джерел у силабусах ОК; – щорічне проведення
наукових заходів кафедр та факультету за участю здобувачів освіти.

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

– відсутність залучення закордонних викладачів до викладання на ОПП (у тому числі он лайн); – відсутність
академічної мобільності здобувачів освіти за ОП (у тому числі віртуальної); – відсутність фактів перезарахування
результатів навчання на ОП. Недоліки: відсутні. Рекомендації: – реалізувати академічну мобільність здобувачів
освіти за ОПП, грудень 2024 року; – розширити бази проходження педагогічної (асистентської) та виробничої
(переддипломної) практик за межі університету, бажано за місцем роботи основних стейкхолдерів, грудень 2024
року; – залучити до викладання на ОПП закордонних викладачів, грудень 2025 року.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання за освітньою програмою в цілому відповідає визначеному критерію за підкритеріями 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5. Всі виявлені недоліки на думку експертної групи є некритичними. ОПП загалом відповідає
визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають досягненню цілей та
програмних результатів навчання.

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.

Нормативна база ЛНУ ім. І.Франка визначає форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів за ОП
«Політологія», зокрема – Положення про організацію освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), «Положення про контроль та оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка»
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Особливі умови проведення контрольних
заходів передбачені «Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені
Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf). Зазначені підходи знайшли
відображення і в запропонованій для акредитації ОП, де визначена для оцінювання системою ECTS та національна
шкала. Розроблене методичне видання Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв
оцінювання студентів спеціальності 052 «Політологія» : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 –
«Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf. Оцінювання включає у себе
поточний, модульний і підсумковий контроль, самоконтроль, державну атестацію – публічний захист (зокрема
демонстрацію) кваліфікаційної роботи, а також педагогічну (асистентську) (у формі залікових занять) і виробничу
(переддипломну) практику (з сумарним навантаженням не менше 6 кредитів ECTS). На зустрічі зі ЗВО (зустріч 4)
було підтверджено, що студенти обізнані щодо форм контролю на кожному виді навчальних робіт. Крім того, кожен
викладач доводить всю необхідну інформацію до відома студентів на перших заняттях в усній формі. Оприлюднені
на сайті силабуси та робочі програми також містять інформацію про контрольні заходи. Критерії оцінювання,
розподіл балів є зрозумілими і чіткими і дають змогу встановити рівень досягнення здобувачами програмних
результатів навчання. Розклад екзаменаційної сесії міститься у вільному доступі на сайті факультету за місяць до її
початку. Порядок оскарження процедури і результатів проведення контрольних заходів прописано у Положенні про
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp
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content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). Склади апеляційних комісій факультетського й університетського рівнів
для апеляції результатів контрольних заходів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
передбачає здійснення атестації здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. В ОП
зазначено, що державна атестація – це підготовка і публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної (магістерської)
роботи. Кваліфікаційні (магістерські) роботи ЗВО обговорюються і проходять попередній захист на відповідних
кафедрах, проходять перевірку на наявність запозичень/плагіату відповідно до Положення про забезпечення
академічної доброчесності в Університеті. Таким чином, форма атестації відповідає вимогам стандарту.

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.

Правила проведення контрольних заходів унормовані відповідними Положеннями https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf. Порядок проведення контрольних заходів висвітлено в силабусах
навчальних дисциплін і є доступними для студентів. Група забезпечення ОП Політологія забезпечує об’єктивність
оцінювання програмних результатів навчання. Здійснюється поточний контроль – усне та письмове опитування,
оцінка роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних завдань тощо; модульний контроль – письмові та
тестові завдання у рамках змістовних модулів; підсумковий контроль – екзамени, заліки та диференційовані заліки
з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Під час проведення зустрічі із ЗВО (Зустріч 4) студентами
наголошувалось на об’єктивності екзаменаторів, прозорості процедур. В Університеті ефективно функціонує Центр
забезпечення якості освіти (зустріч 9 з адміністративним персоналом), затверджено «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf, в якому передбачено визначення та
конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти, систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних працівників. Розроблено і оприлюднено на сайті факультету «Порядок повторного вивчення окремих
дисциплін», якщо студенти не склали підсумковий контроль з окремих навчальних дисциплін
https://filos.lnu.edu.ua/poriadok-povtornoho-vyvchennia-okremykh-dystsyplin. Процедури врегулювання конфлікту
інтересів визначені в «Положенні про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. Під
час бесід зі здобувачами ЕГ не виявила випадків конфліктів і оскарження результатів контрольних заходів.

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.

ЛНУ імені Івана Франка впроваджує політику дотримання академічної доброчесності. З 2018 року діє «Положення
про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Цим документом визначено політику,
стандарти, процедури виконання норм академічної доброчесності. Розроблено і оприлюднено «Кодекс академічної
доброчесності ЛНУ», Декларацію про дотримання академічної доброчесності для працівників і здобувачів -
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/. Проте студенти (зустріч 4 із ЗВО) виявили
обізнаність про принципи академічної доброчесності, але не завжди зрозумілою для них є сама процедура перевірки
на плагіат. Силабусах навчальних дисциплін в розділі Критерії оцінювання – є вимога дотримання правил
академічної доброчесності і визначено принцип нульової толерантності до порушників. Відповідальними за
подібний функціонал є науково-дослідна частина та заступники деканів з наукової роботи на факультетах. В закладі
використовується програмне забезпечення Unichek, StrikePlagifrizm на підставах угод. За словами випускників та
ЗВО (зустріч 4 та 5) випадків плагіату в магістерських роботах за ОПП не було. Разом з тим, електронні варіанти
магістерських робіт розміщуються не в публічному доступі, а в закритому репозиторії бібліотеки.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ОП Політологія містить ясне і зрозуміле визначення форм контролю, наявність в силабусах форм і критеріїв
оцінювання, форму атестації, що визначена стандартом. Позитивним є дотримання ЛНУ ім. І.Франка принципу
нульової толерантності щодо порушень академічної доброчесності.

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

Обмежений доступ до кваліфікаційних робіт магістрів, які містяться в закритому репозитарії закладу вищої освіти.
Відповідна вимога передбачена стандартом вищої освіти. ЕГ вважає за доцільне посилити роз’яснювальну роботу
щодо процедури і порядку перевірки робіт на текстові запозичення/плагіат.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП та процес її реалізації загалом відповідають визначеному критерію. Форми контрольних заходів і критерії
оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачами
програмних результатів навчання. Форма атестації здобувачів вищої освіти (публічний захист кваліфікаційної
роботи) відповідають вимогам стандарту вищої освіти. Проте є певні зауваження, що можуть бути усунуті, серед
яких - обмежений доступ до кваліфікаційних робіт магістрів , посилення роз’яснювальну роботу щодо процедури і
порядку перевірки робіт на текстові запозичення/плагіат

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.

ЕГ, внаслідок аналізу звіту про самооцінювання та за результатами роботи із фокус-групами із НПП які
забезпечують реалізацію ОП та здобувачами освіти, було встановлено, що НПП мають відповідну академічну і
професійну кваліфікацію, наукову спеціальність, вчене звання чи/та наукові публікації та здійснюють науково-
методичне забезпечення ОПП. 100% викладачів мають наукові ступені з політичних наук та вчені звання за
відповідними кафедрами. Добір НПП та їх закріплення за дисциплінами є обгрунтованими, кваліфікаційні і
академічні характеристики викладачів відповідають ОК, які вони викладають.

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

Добір викладачів для забезпечення освітнього процесу відбувається на конкурсній основі відповідно до
нормативних документів ЛНУ. Процедура конкурсного відбору регулюється «Порядком проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). Рекомендації Вченій раді Університету щодо укладання трудових
договорів надаються Постійними атестаційно-кадровими комісіями
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf). Критерії відбору викладачів
визначено Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів НП працівників
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) і рекомендаціями Вченої ради щодо подання
документів на відповідні посади (https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). Зустріч із
викладацьким складом та аналіз індивідуальних планів підтверджують, що викладачі проходили конкурсний відбір,
працюють за контрактом, більшість викладачів кафедр, відповідальних за реалізацію ОП працюють на ставку.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
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Під час спілкування з роботодавцями, ЕГ було з’ясовано, що вони залучені до реалізації та організації освітнього
процесу за ОП. Підтвердженням залучення роботодавців до організації освітнього процесу є їхня участь в засіданнях
кафедр на неформальних зустрічах із робочоє групою, гарантом ОП з метою обговорення її змісту та структури.
Роботодавці залучені і до реалізації освітнього процесу на ОП у формі періодичних лекцій, семінарських занять,
тренінгів. Серед роботодавців, що активно співпрацюють щодо розвитку ОП є і випускники, і викладачі, і керівники
громадських організацій, і посадові особи місцевого самоврядування.

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

На кафедрах, відповідальних за ОП, відсутні викладачі-практики, які працюють за основним місцем роботи або за
сумісництвом. Вважаємо, що необхідно більш системно і на постійній основі залучати професіоналів-практиків,
експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять. Реалізації мети ОП сприятиме формалізоване
системне залучення практиків до викладання на ОП на постійній основі. Нажаль, за ОП не передбачено керівництво
педагогічною (асистентською) та виробничою (переддипломною) практикою здобувачів роботодавцями,
керівниками практики є лише викладачі базового ЗВО.

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

ЗВО забезпечує можливості підвищення кваліфікації викладачів, із цією метою укладено двосторонні угоди з
низкою установ, організацій, іншими ЗВО. Професійний розвиток викладачів регламентується «Положенням про
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» (https://is.gd/q0ZX3s) та «Тимчасовим
положенням про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, у закладах вищої освіти,
наукових установах у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС» (https://is.gd/EutuaF). Викладачі кафедри пройшли
стажування в інших ЗВО, де ведеться підготовка фахівців за спеціальністю 052 Політологія. Елементами
моніторингу рівня професіоналізму викладачів є система рейтингування. Запроваджено рейтингове оцінювання
викладачів (https://cutt.ly/fzrOOyk) та преміювання за результатами рейтингу. Матеріальне стимулювання
викладачів здійснюється за рахунок мотиваційного фонду. Результати стажування, підвищення кваліфікації та
рейтингування враховуються при проходженні атестації працівника чи обранні за конкурсом.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система заходів, що використовуються в ЗВО з метою стимулювання розвитку викладацької майстерності, включає
матеріальні та моральні заохочення. Матеріальне заохочення здійснюється відповідно до Положення про
преміювання працівників, аспірантів і студентів за наукові здобутки (https://is.gd/2VqaGr), Положення про
мотиваційний фонд (https://is.gd/ECLzqE) і Положення про преміювання науково-педагогічних працівників за
використання інноваційних технологій (https://is.gd/nqxS4R) за досягнення в праці, впровадження нових
методів/форм навчання, англомовних курсів, наукові досягнення, видання монографій і посібників, статей (Scopus,
WoS), захист дисертацій, призові місця на конкурсах студентських робіт/олімпіадах. Нематеріальні форми
заохочення також застосовуються, насамперед це відзнака «Медаль Івана Франка» (https://is.gd/riofnk) і почесне
звання «Заслужений професор» Університету (https://is.gd/32aNJz). На базі Інституту післядипломної освіти ЛНУ
імені Івана Франка діють сертифікаційні курси різних напрямів, що створює можливості для підвищення мовної та
цифрової компетентностей викладачів. Викладачі ОП пройшли відповідне підвищення кваліфікації, в результаті
розробляють методичне забезпечення дисциплін на платформі Moodle.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ, внаслідок аналізу інформації про викладачів, поданої у звіті та після спілкування із фокусною групою,
встановлено, що викладачі, які забезпечують ОПП, мають відповідну академічну і професійну кваліфікацію, наукову
спеціальність, вчене звання й наукові публікації та здійснюють науково-методичне забезпечення ОК. Добір
викладачів для забезпечення освітнього процесу відбувається відповідно до законодавства України, нормативних
документів ЗВО на конкурсній основі. Викладачі ОПП мають можливості для професійного розвитку, пройшли
стажування в інших ЗВО України та зарубіжних університетах. Хоча в ході спілкування із роботодавцями, ЕГ було
з’ясовано, що вони є залученими до реалізації освітнього процесу, однак важаємо, що необхідно більш системно і на
постійній основі залучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних
занять. ЕГ, внаслідок аналізу інформації про викладачів, поданої у звіті та після спілкування із фокусною групою,
встановлено, що викладачі, які забезпечують ОПП, мають відповідну академічну і професійну кваліфікацію, наукову
спеціальність, вчене звання й наукові публікації та здійснюють науково-методичне забезпечення ОК. Добір
викладачів для забезпечення освітнього процесу відбувається відповідно до законодавства України, нормативних
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документів ЗВО на конкурсній основі. Викладачі ОПП мають можливості для професійного розвитку, пройшли
стажування в інших ЗВО України та зарубіжних університетах. Хоча в ході спілкування із роботодавцями, ЕГ було
з’ясовано, що вони є залученими до реалізації освітнього процесу, однак важаємо, що необхідно більш системно
залучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять, адже
залучення відбувається за окремими ОК. – відповідність академічної і професійної кваліфікації, наукової
спеціальності, вченого звання та наукових публікації викладачів ОК, які викладають; – наявність системи
підвищення кваліфікації викладачів у ЛНУ імені Івана Франка та інших ЗВО України.

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

– відсутність керівництва педагогічною (асистентскою) та виробничою (переддипломною) практикою
роботодавцями-практиками. Недоліки: відсутні. Рекомендації: – запровадити можливість керівництва педагогічною
(асистентскою) та виробничою (переддипломною) практикою роботодавцями-практиками, грудень 2023 року; –
запровадити можливість подвійного керівництва (разом з викладачем кафедри) магістерськими роботами
роботодавцями-практиками, грудень 2023 року; – запровадити можливість подвійного керівництва (разом з
викладачем кафедри) магістерськими роботами викладачами зарубіжних ЗВО, грудень 2024 року.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна і професійна кваліфікація НПП забезпечує досягнення визначених ОПП цілей та РН. Процедури
конкурсного добору НПП є прозорими і створюють можливість забезпечити достатній рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації ОПП. ЗВО, кафедри залучають роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу. Відбувається сприяння професійному розвитку викладачів через власні програми ЗВО та
закордонні грантові стажування. Професіонали-практики, експерти, представники роботодавців до аудиторних
занять залучаються не системно, за окремими ОК.

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.

ОП Політологія в ЛНУ ім. Івана Франка має необхідне забезпечення для її реалізації. Під час онлайн огляду
матеріально-технічної бази в stream-режимі ЕГ мала можливість побачити сучасно облаштовані навчальні аудиторії
в корпусі, який є архітектурною пам’яткою, наукову бібліотеку, яка віднесена до наукових об'єктів, що становлять
національне надбання, читальну залу, гуртожиток, де проживають ЗВО ОП, укриття, Кожна аудиторія, де
відбувається освітній процес, має мультимедійне оснащення. Є іменні аудиторії на честь Героїв сучасної України. ЕГ
ознайомилась з приміщеннями кафедр, які забезпечують освітній процес, переконалась в наявності обладнання, що
сприяє його ефективному проведенню. Території ЗВО та гуртожитків покрита безкоштовним WІ-FІ. На сайті
факультету викладені у вільному доступі силабуси, методичні рекомендації, переліки ресурсів тощо. Аудиторний
фонд знаходиться в підпорядкуванні факультету і використовується в освітньому процесі для всіх спеціальностей
факультету. Навчально-методичний кабінет також орієнтований на ОП Політологія та ОП Філософія. Через ІР-
адреси університету здійснюється доступу до наукометричних баз даних Scopus и Web of Science. Перевірка на
плагіат здійснюється через угоди на використання програм Unichek, StrikePlagifrizm. Додаткова інформація про
матеріально- технічне забезпечення міститься за посиланням - https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/licensing/.

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.

Учасників освітнього процесу мають безкоштовний доступ до WІ-FІ, послуги бібліотека та перевірка однарозова на
текстові запозичення /плагіат є безкоштовними. Через бібліотеку є можливість замовлення необхідної навчальної та
наукової літератури з інших установ. Студенти мають можливість брати участь у наукових конференціях з
подальшою публікацією тез доповідей або статей у збірниках та журналах, які засновані ЛНУ імені Івана Франка.
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Доступ до нормативної бази є вільним – https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/. Освітня
підтримка та зв’язок зі здобувачами освіти під час карантину забезпечується з використанням системи Moodle та
Office365. Здобувачі ознайомлені з процедурами вибору дисциплін, правом свого впливу у процесі проектування ОП
та процедурою власного працевлаштування (працює відділ кар’єри).

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.

ЛНУ імені Івана Франка має офіційно визнане укриття на випадок воєнної небезпеки. Укриття відремонтовано,
належно освітлено, має ємності з питною водою. Віртуальна екскурсія надала можливість переконатися у
безпечності навчальних корпусів і гуртожитків. Гуртожитків особливо за нормами пожежної безпеки щодо
запасного виходу і наявності грат на вікнах. Варто відзначити роботу ректорату ЗВО (зустріч 2 з керівництвом
університетом) щодо вдосконалення матеріально-технічної бази для її доступності, комфортності, безпечності. Для
цього злучаються грантові кошти. ЕГ могла переконатися в проведені чисельних ремонтних робі в навчальному
корпусі та в гуртожитках (зокрема, приміщення студпарламенту). Всі іногородні ЗВО ОП Політологія поселені в
гуртожитках.

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

Психологічний стан здобувачів та учасників освітнього процесу корегуєтьч через діяльність підрозділу
«Психологічна служба університету» https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-
service/. Серед здобувачів ОП постійно проводиться профілактична робота адміністрацію щодо попередження
булінгу, захисту від психологічного насильства, протидія нарко-, алкозалежності та тютюнопаління. З 2022 року в
ЛНУ імені Івана Франка створено Центру соціального розвитку і громадських ініціатив (Огляд матеріально-
технічної базт) В ЛНУ імені Івана Франка прийнята Програма соціального розвитку - https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/08/plan-2020.pdf

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

ЛНУ імені Івана Франка є відкритим простором для осіб з інвалідністю. Сприяє цьому нормативний «Порядок
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському
національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). Особи з особливими потребами не навчаються на програмі, але таке
право мають, зі слів голови студенської ради у гуртожитку проживає такий студент. Для таких студентів зазначив
він, виділяються кімнати на першому поверсі і організовується відповідний супровід. Для цього в ЗВО створено
відповідні умови навчання. Відповідність вимогам ДБН В 2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" для
безбар’єрного простору маломобільних груп населення (МГН) створено умови для реалізації права на освіту особам
з особливими освітніми потребами. Документ про супровід осіб на території кампусу (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf).

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.

Вирішення конфліктних ситуацій передбачено Статутом Університету (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). Правилами внутрішнього розпорядку Університету (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf). Потенційно конфліктні ситуації, порушення повинні розглядатися
на рівні кафедр, факультету (декан або заступники декана, Вченою радою факультету
(https://filos.lnu.edu.ua/vchena-rada). Крім того, університетом створена Комісією з питань етики та професійної
діяльності https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/. Розв’язанням конфліктних ситуацій опікується
студентське самоврядування та профком студентів. Скарг від студентів ОП із зазначених привидів не надходило
(зустріч 4 та зустріч 5).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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ОП має можливість користуватися потужною і сучасною матеріально-технічною базою, кафедри та навчальні
аудиторії оснащені сучасною технікою. Створені умови єдиного доступного простору для осіб з інвалідністю. Щільне
інтернет-покриття. В закладі створені умови (в т.ч. розроблена нормативна база) для соціального захисту всіх
учасників освітнього процесу.

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

На погляд, ЕГ доцільно створити спеціалізовані до ОП Політологія навчальні аудиторії з метою їх вдосконалення
для потреб сам цієї ОП. Соціальний захист та інформування варто спрямовувати на профілактичні дії, через це
ввести посаду Освітнього омбудсмена.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище, матеріально-технічне забезпечення дозволяють досягати визначені ОП Політологія цілі. ОП
Політологія перебуває в умовах соціального захисту всіх учасників освітнього процесу. ОП Політологія є доступною
для осіб з інвалідністю. В закладі дотримуються принципів професійного етики, що поширюється і на ОП
Політологія. Проте, є позиції, які можуть бути вдосконалені, серед них - закріплення аудиторного фонду за
кафедрами, що забезпечить його ефективне використання, вдосконалення оновлення. Принципових недоліків
немає.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Акредитація освітньої програми «Політологія» в закладі відбувається вперше. На момент проведення акредитації
освітню програму, яку було запроваджено в 2017-ому році, переглянуто 2021 року у зв’язку із затвердженням
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія другого (магістерського) рівня та повторно переглянуто
2022 року, що було відображено у звіті про самооцінювання, а також зрозуміло під час аналізу оприлюдненої
інформації про ОП, зокрема порівняння ОПП за 2019, 2021 та 2022 роки
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-politology), а також під час зустрічі ЕГ із гарантом освітньої
програми та викладачами, здобувачами та стейкхолдерами ОП. Безпосередньо процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регламентують Методичні рекомендації щодо
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf).
Відповідно до вказаного нормативного документу, до розроблення освітніх програм, формування цілей та
програмних результатів навчання залучаються здобувачі вищої освіти, стейкхолдери, випускники спеціальностей
(ОПП), викладачі, фактичне залучення усіх цих сторін було підтверджено під час роботи фокус-груп. В ОП 2022 року
запроваджена нова спеціалізація «Міжнародні політичні процеси».

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.

Основним інструментом залучення здобувачів до процесу перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості відповідно до Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та
роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://is.gd/cZkUeq) є участь здобувачів в опитуваннях щодо якості
викладання дисциплін і загальній оцінці якості ОП (https://is.gd/EIhkpF). Анкети розробляються спеціальним
підрозділом, який обробляє їх та надсилає результати опитування на особисті кабінети викладачів ОК наприкінці
семестру. Крім того, здобувачі вищої освіти залучаються до перегляду ОП і через обговорення на засіданнях НТ
студентів, аспірантів, докторантів філософського факультету «Кордіс» і кафедри політології «Поліс: центр політики
та аналітики» (https://is.gd/WWAqNI). Так, при перегляді змісту ОП, що відбувся 2022 р. здобувачами була
висловлена зацікавленість у дисциплінах, які б розкривали проблематику міжнародної політичної системи, позицій
в ній України виходячи з перспектив її приєднання до ЄС і НАТО. Ці пропозиції було враховано при запровадженні
спеціалізації «Міжнародні політичні процеси». Студентська Рада філософського факультету (https://is.gd/yG5vFY)
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як орган студентського самоврядування має право вносити пропозиції щодо змісту освітніх програм та організації
навчального процесу. Крім того, здобувачі освіти мають можливість створити петицію (в тому числі щодо якості
ОП), яка після набрання необхідної кількості голосів має бути розглянута. Під час зустрічей із представниками
здобувачів освіти та студентського самоврядування було отримано підтвердження даної інформації.

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

У звіті про самооцінювання надано інформацію, що зустрічі із роботодавцями відбуваються на факультеті, під час
розширених засідань кафедр, відповідальних за ОП, а також є членами робочої групи ОП і рецензентами ОП.
Пропозиції щодо змісту проекту ОП (розміщений на сайті кафедри https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/10/OPP_23_Project.pdf) можна надсилати на пошту кафедри. Стейкхолдери ОП здійснюють
первинну оцінку будь-якого проекту програми, а періодично роботодавці залучаються до проведення відкритих
лекцій, семінарів, воркшопів, тренінгів тощо. Пропозиції роботодавців щодо змісту ОП «Політологія» 2022 р.
стосувались необхідності формування додаткових компетентностей випускників у сфері виборчого й партійного
маркетингу та менеджменту. Результатом такої пропозиції є запровадження навчальної дисципліни ПП1.2.1.06
«Менеджмент партійної діяльності». Рецензування також є елементом залучення роботодавців до перегляду ОП,
надані на ОП 2022 року пропонують чіткі рекомендації. Під час інтерв’ювання представників роботодавців надана
вичерпна інформація щодо їхньої участь у перегляді освітньої програми.

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

Центр маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка (https://is.gd/kPGTv4) для кар’єрного розвитку студентів,
випускників і викладачів створив Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом (https://is.gd/zDDEHX). Відділ
функціонує у взаємодії з Асоціацією випускників Університету (https://alumni.lviv.university/), метою якої є
співпраця випускників, менторство і стажування. Працівниками кафедр, відповідальними за ОП, проводяться
опитування випускників та подальшу комунікацію з ними. Фокус-група із випускниками підтвердила, що вони
отримували на електронну пошту анкети щодо якості ОП та заповнювали їх. Крім цього, випускники залучаються до
робочої групи ОП (наприклад, Рішко С. І.) та беруть участь у мотиваційних зустрічах зі здобувачами освіти.
Проведення зустрічей відображено на веб-сторінках випускових кафедр політології
(https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy) і теорії та історії політичної
науки(https://filos.lnu.edu.ua/department/theory-and-history-of-political-science).

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

Система забезпечення якості унормована Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО
(https://is.gd/woUMsU) і прописує процедуру виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі. Проблема
забезпечення якості ОП розглядається на засіданнях кафедр, відповідальних за ОП, Вченої ради факультету. За ОП
Політологія другого (магістерського) рівня проводився плановий внутрішній аудит системи управління якості освіти
на кафедрі теорії та історії політичної науки і кафедрі політології. Аудит виявив недоліки в оформленні робочих
програм і силабусів дисциплін. Результати аудиту і заходи щодо усунення недоліків було обговорено на засіданнях
кафедр, відповідальних за ОП, і Вченої ради факультету, недоліки усунені. В ЗВО наявна система внутрішнього
забезпечення якості освіти. Стуктурним елементом системи якості є опитування здобувачів освіти, які здійснюються
Центром моніторингу. Результати опитування здобувачів освіти (https://filos.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/10/Zvit_PS.pdf) у вересні 2022 року демонструють достатній вдсоток опитаних 63,6%, що
робить його репрезентативним та високій рівень задоволеності здобувачів змістом і організацією викладання за ОП.
Звіт свідчить, що 75 % опитаних працюють у сфері, пов’язаній з професійною.

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

Дана акредитація є першою для освітньої програми «Політологія», тому до даної ОПП зауважень не надходило.
Однак, під час зустрічі із гарантом даної освітньої програми, так і під час фінальної зустрічі, представники ЗВО
погоджувалися із великою частиною зауважень та рекомендацій Експертної групи, а також продемонстрували
готовність вдосконалювати ОП. Рекомендації за результатами акредитації інших ОП філософського факультету
враховані, внаслідок чого розроблена нормативна база забезпечення якості освіти.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Роль академічної спільноти в процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП «Політологія» регламентується
Статутом ЛНУ ім. І. Франка (https://is.gd/7cfh4W), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти в ЛНУ ім. І. Франка (https://is.gd/woUMsU), Положенням про Центр забезпечення якості освіти в ЛНУ ім. І.
Франка (https://is.gd/NffiAh), Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду та закриття освітніх програм в ЛНУ ім. І. Франка (https://is.gd/l63nZ4). Гарантом і робочою групою ОП
періодично вносяться зміни до ОП, обговорення яких здійснюється під час засідань кафедр, потім розглядаються на
Вченій раді філософського факультету та подаються на розгляд та завтвердження Вченій раді університету.
Викладачі, які забезпечують навчання на ОП, аналізують сучасні тенденції в політологічній освіті, пропозиції і
рекомендації роботодавців й вносять зміни до діючих дисциплін, а також розробляють нові освітні компоненти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою даної освітньої програми в контексті критерію наша Експертна група вважає наявність у
ЗВО унормованої процедури відкриття, перегляду та закриття освітніх програм відповідно до потреб та інтересів як
здобувачів, випускників, так і роботодавців. У першу чергу, під час зустрічей із здобувачами і випускниками останніх
років та гарантом освітньої програми, було наведено перелік освітніх компонентів, які було включено до освітньої
програми за пропозицією здобувачів. Також сильною стороною даної освітньої програми наша Експертна група
може назвати проведення регулярних опитувань здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін, зразок
анкети розташований на сайті кафедри та освітнього процесу загалом. – унормована процедура перегляду освітніх
програм відповідно до потреб та інтересів як здобувачів, випускників, так і роботодавців; – проведення регулярних
опитувань здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та освітнього процесу загалом, аналіз
результатів; – реальна участь органів самоуправління здобувачів філософського факультету у перегляді ОП.

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

Слабкою стороною в контексті даного критерію є те, що опитування здобувачів освіти щодо рівня задоволеності
якістю викладання дисциплін відбувається наприкінці семестру, до атестації, що на наш погляд не дозволяє оцінити
якість освітнього процесу у повному обсязі, адже атестація є його важливою частиною. – зазначені опитування
здобувачів освіти відбуваються наприкінці семестру, до атестації, що не дозволяє оцінити якість освітнього процесу у
повному обсязі, адже атестація є його важливою частиною. Недоліки: відсутні. Рекомендації: – проводити
опитування здобувачів щодо оцінки викладання дисциплін на початку наступного семестра, по завершенню
семестрової атестації, грудень 2024 року.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи сильні сторони та позитивні практики, а також фактичну відповідність усім іншим підкритеріям,
Експертна група прийшла до висновків що ОП «Політологія» відповідає рівню 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.

Правила та процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу є чітко визначеними,
зрозумілими та доступними. Кожен учасник освітнього процесу може знайти їх на офіційному веб-сайті
університету. Під час проведення інтерв'ю з різними учасниками освітнього процесу, фактів недотримання правил
та процедур на ОП не виявлено.
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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.

Достеменно переконатись у дотриманні цієї норми не є можливим, оскільки сайт не відображає дати завантаження
проекту освітньої програми. Однак варто відзначити, що проект оновленої ОП на 2023 рік на момент здійснення
експертизи вже є опублікованим. Виходячи з цієї позитивної практики, можна зробити висновок, що ЗВО вчасно
оприлюднює проект ОП з метою збору зауважень та пропозицій. Таблиця пропозицій не публікувалась.

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.

Освітня програма, навчальний план, силабуси, анотації дисциплін, робочі програми, навчальні програми, відомість
про самооцінювання, терміни навчання своєчасно оприлюднюються на офіційному веб-сайті ЗВО. Однак за
результатами інтерв'ю з гарантом ОП, експертна група виявила, що можливості інформування про умови вступу на
ОП та інформування про особливості функціонування ОП обмежені, оскільки наявність чергування внутрішніх
спеціалізації на ОП в залежності від року вступу абітурієнта не відображається на офіційному веб-сайті
(https://filos.lnu.edu.ua/academics/osvitni-programy) та в оприлюднених документах.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Позитивною практикою в контексті Критерію 9 необхідно зазначити практику публікування проекту оновлення ОП
заздалегідь.

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

На сайті ОП відсутня таблиця пропозицій стейкхолдерів. Рекомендується створити таку таблицю, опублікувати її та
регулярно оновлювати. Окрім того, недоліком є обмежені можливості абітурієнта бути проінформованим про
наявність чергування внутрішніх спеціалізацій на ОП в залежності від року вступу на навчання. Рекомендується
опублікувати відповідну інформацію на офіційному веб-сайті ОП. Виявлені недоліки не є суттєвими, оскільки не
порушують законодавство, не позначаються на набутті компетентностей здобувачами освіти та не ускладнюють
отримання освітніх послуг.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП Політологія спеціальності 052 Політологія другого освітнього рівня в цілому відповідає вимогам Критерію 9.
Виділені недоліки не є суттєвими та можуть бути виправлені у короткий строк (до 1 року).

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.

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

не застосовується

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).

не застосовується

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.

не застосовується

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

не застосовується

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.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується
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IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

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 не застосовується

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.
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Керівник експертної групи

Бойко Анжела Іванівна

Члени експертної групи

Стогова Ольга Володимирівна

Савон Владислав Вікторович
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