
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 48045 Інституційні зміни процесів демократичної
трансформації в Україні

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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 Волинський національний університет імені Лесі Українки

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 48045

Назва ОП Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 052 Політологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Матвієнків Світлана Миколаївна, Матухно Генріх Робертович,
Музиченко Ганна В`ячеславівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.09.2022 р. – 29.09.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://surl.li/dfvvn

Програма візиту експертної групи http://surl.li/dfvwg

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

Загальні враження про ОНП “Інституційні зміни процесів демократичних трансформацій в Україні” є позитивними.
ОНП має чіткий фокус, орієнтований на дослідження демократичних трансформацій та їх регіональний контекст у
Волинському регіоні, що відображено у назві, змісті дисциплін циклу професійної підготовки, програмних
результатах навчання. Аналіз відомостей про самооцінювання, фокус-груп та наданих на запит матеріалів дозволяє
дійти висновку, що ОНП відповідає рівню В за критеріями 1-10, маючи слабкі місця, які критично не впливають на
підготовку докторів філософії та усунення яких не потребує суттєвих змін у структурі та змісті ОНП і можуть бути
усунені протягом короткого періоду часу. Університет демонструє наявну критичну масу дослідників, здатних якісно
забезпечити освітній процес та наукове керівництво аспірантів ОНП, яка акредитується. ЕГ констатує високу
культуру якості та доброчесності, цінність якої усвідомлюється усіма учасниками освітнього процесу, гарантується
стратегічними документами розвитку ЗВО та реалізується ефективною внутрішньою системою забезпечення якості
освіти. В університеті для потреб ОНП створена необхідна науково-дослідна інфраструктура (лабораторії гендерних
та соціологічних досліджень, аналітичний центр “Волинь”), засновано два фахових наукових видання категорії Б
(“Літопис Волині”, “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”) та щорічно проводяться
конференції (Політологічні читання імені професора Б. Яроша), у межах яких аспіранти мають можливість пройти
апробацію результатів власних досліджень та оформити їх у вигляді публікацій. Дослідницькі інтереси аспірантів
релевантні науковим інтересам керівників та тематиці Волинської політологічної школи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ констатує дотримання політик, процедур та стандартів культури якості освіти у ВНУ імені Лесі Українки та на
ОНП, яка акредитується. Визнання якості як основної стратегічної мети розвитку університету та цінності, яку
поділяють усі учасники освітнього процесу, забезпечується відповідними процедурами внутрішнього і зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти, до яких залучаються усі зацікавлені особи. Забезпечено щорічний моніторинг
якості освіти та освітньої діяльності за ОНП, що регулюється відповідними положеннями й відбувається за участі
стейкголдерів (рецензування, опитування, участь у комунікативних заходах та засіданнях кафедри). Група
забезпечення ОНП представлена знаними науковцями - представниками Волинської політологічної школи, яка
продовжує традиції наукової школи Б. Яроша. ОНП має чітко визначений фокус, спрямований на дослідження
демократичних трансформацій в Україні та у Волинському регіоні зокрема, що забезпечує чітку орієнтацію
підготовки аспірантів з дотриманням регіонального контексту та тенденцій розвитку спеціальності. Університет
атестований за науковим напрямом "Суспільні науки", має розгалужену мережу наукових заходів (конференції,
круглі столи, зокрема “Політологічні читання імені професора Б. Яроша”), два фахових видання категорії Б
(“Літопис Волині”, “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”) та забезпечує можливість
аспірантам проводити дослідження на базі університетських лабораторій і центрів (лабораторії гендерних та
соціологічних досліджень, аналітичний центр “Волинь”). Конкурсний відбір на вакантні посади НПП здійснюється
на засадах транспарентності, об’єктивності та змагальності з урахуванням результатів рейтингування НПП,
відповідності їх професійних досягнень вимогам п. 38 Ліцензійних умов, думки здобувачів. Представники групи
забезпечення освітнього процесу за цією ОНП вчасно проходять підвищення кваліфікації, мають публікації за
фахом, досвід участі у міжнародних проєктах. Функціонує Школа гарантів, створені можливості для підвищення
рівня професійної майстерності на базі вишу (мовні курси), здійснюється моральне та матеріальне заохочення НПП
(преміювання, відзначення нагородами). Університет отримав дозвіл на здійснення освітнього процесу в
очній/змішаній формі у 2022/23 н.р., має укриття, зокрема в навчальному корпусі факультету історії, політології та
національної безпеки і в гуртожитку, в яких здійснюється освітній процес та проживають аспіранти цієї ОНП.
Вживаються заходи забезпечення безпеки освітнього процесу, зокрема проводиться інструктаж з усіма учасниками
освітнього процесу про порядок дій під час повітряної тривоги.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабких місць ОНП ЕГ відносить низьку залученість стейкголдерів до реалізації освітнього процесу і пропонує
групі забезпечення ОНП посилити роботу щодо проведення гостьових лекцій, бінарних занять, спільного
керівництва аспірантами за участю знаних науковців-політологів з інших ЗВО і наукових установ України та
зарубіжжя, зокрема за програмою “Гостьовий лектор”. ЕГ звертає увагу на необхідність удосконалення ОНП,
зокрема щодо визначення цілей програми, форми навчання (денна, вечірня, заочна), рекомендованого обсягу
дисертаційного дослідження, внесення інформації про внутрішню систему забезпечення якості та рекомендує
ввести до групи забезпечення ОНП представника від здобувачів вищої освіти. При перегляді каталогу вибіркових
компонентів на наступний рік, рекомендуємо врахувати необхідність уникнення дисциплін, назви і зміст яких
перегукуються з ОК та ВК бакалаврського та/або магістерського рівнів освіти, а також введення дисципліни,
спрямованої на формування дослідницьких компетентностей здобувачів у сфері управління науковими проєктами,
написання грантів та складання бюджетів до них. Потребують уточнення положення деяких нормативних актів
університету, зокрема тих, що стосуються визначення ліцензованого обсягу набору на ОНП в розрізі форм навчання;
оцінки міри ваги додаткових переваг для вступу; форм контролю (кореляції модульного контролю з поточним та
підсумковим). ЕГ рекомендує провести роз’яснювальну роботу серед аспірантів, спрямовану на популяризацію
неформальної освіти, публікаційної активності в університетських фахових виданнях та участі в програмах
внутрішньої і міжнародної академічної мобільності.
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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 ОНП «Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні» визначено «підготовку
висококваліфікованих, конкурентоспроможних науковців-політологів, формування у здобувачів дослідницьких
навиків у предметній області, наукового осмислення проблем розбудови держави та нації в Україні у контексті
світового розвитку, шляхів модернізації політичної системи у напрямі консолідованої демократії; формування
компетентностей у галузі політичної науки, необхідних для здійснення успішної наукової, педагогічної та публічної
діяльності у сфері суспільно-політичних відносин», що відповідає місії університету як «спільноти, яка формує
високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і
відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного
суспільства», визначеною Стратегією розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 рр.
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf). Під час аналізу ОНП 2016, 2020/2021 та 2022 рр.
ЕГ встановила, що мета ОНП еволюціонувала та уточнювалася відповідно до реалій часу та відображення
унікальності програми, яка базується на наукових здобутках Волинської політологічної школи Б. Яроша та його
послідовників. ОНП змінила назву у 2020 році, відповідно зміст та структура програми були удосконалені. У 2021 р.
ОНП проходило процес громадського обговорення, але зміст мети та ПРН не переглядався, відбулося лише
оновлення переліку вибіркових дисциплін та оновлення змісту ОК, що не передбачає змін до ОНП, тому програма
була перезатверджена рішенням вченої ради (пр. №7 від 29.06.2021 р.). В ОНП 2022 р. група забезпечення уточнила
орієнтацію ОНП, визначила її як «підготовку науковців у галузі політології, спроможних творчо засвоювати
теоретичні знання й практичний досвід розбудови демократії в Україні та світі з метою їх ефективного використання
у науковій, викладацькій та публічній діяльності», що далі реалізується через фокус ОНП, який визначає
спрямованість підготовки докторів філософії на «предметне поле історії та теорії політики, політичних інститутів і
процесів у контексті європейського досвіду становлення демократії, сукупності її теоретичних моделей, принципів,
методів і процедур, а також нормативно-правової бази, орієнтованих на розбудову сучасного демократичного
суспільства в Україні;…». Особливістю ОНП є акцент на «інституційній складовій процесів демократичної
трансформації в Україні, науковому аналізі демократичних практик провідних країн світу, врахуванні специфіки
суспільно-політичного розвитку Волинської області як прикордонної з країнами ЄС».

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

Аналіз інформації, наведеної у відомостях про СО, витягів з протоколів засідань кафедри (№10 від 14.03.2020 р.,
№17 від 13.04.2021 р., №9 від 16.05.2022 р.), онлайн-зустрічей зі стейкголдерами засвідчили, що університет
регулярно залучає і представників академічної спільноти, і фахівців-практиків, і аспірантів до обговорення змісту,
цілей та ПРН. Форми залучення є різноманітними: листи-рецензії, усні пропозиції під час зустрічей в університеті,
анкетування через сайт в ході громадського обговорення проєкту ОНП (https://vnu.edu.ua/uk/hromadske-
obhovorennya), участь в засіданнях кафедри тощо. ЕГ позитивно відмічає досвід залучення до рецензування ОНП і
знаних фахівців галузі (А. Романюк, Г. Невинна у 2020 р.; В. Климончук, Ю. Остапець у 2022 р.), і представників
органів публічної влади (Ю. Семенюк у 2020 р., О. Коцюпа у 2022 р.). Присутні на фокус-групі зі стейкголдерами В.
Климончук, Ю. Остапець та О. Коцюпа підтвердили, що активно залучаються до процесу обговорення якості ОНП та
процесу підготовки докторів філософії за цією програмою не тільки під час обговорення проєкту ОНП, а й під час
наукових заходів, роботи спеціалізованих вчених рад, зокрема разових, участі в спільних міжнародних проєктах,
візитів до університету тощо, що враховується групою забезпечення ОНП. Зокрема, в ОНП 2022 р. враховані
пропозиції Ю. Остапця щодо посилення у змісті ОК компаративістської складової. Як доводить аналіз наданих на
запит витягів з протоколів кафедри, група забезпечення ОНП щорічно долучає до обговорення внутрішніх
стекйголдерів (М. Філіпович, О. Гудзенко у 2021 р.; А. Шуляк у 2022 р.), представників роботодавців (О. Коцюпа та
Т. Літковець у 2022 р.), аспірантів (В. Стасюк, В. Стрелков у 2020 р., Я. Гончарук у 2021 р., А. Бугайчук у 2021-22 рр.).
Більшість пропозицій враховується в ОНП на наступний рік, зокрема це стосується зміни назви ОНП (В. Бортніков,
В. Стесюк, В. Стрелков у 2020 р.), звуження предметного поля ОНП (С. Байрак у 2020 р.) перегляду переліку та
змісту ОК і вибіркових дисциплін (В. Бусленко, В. Пахолюк, Я. Ярош у 2020 р., М. Філіпович, В. Бусленко, А.
Бугайчук, О. Гудзенко – у 2021 р., Я. Ярош, А. Шуляк та ін. у 2022 р.), врахування практичного досвіду аспірантів,
набутого під час практичної роботи під час виборів та на посадах в органах публічної влади під час атестації (А.
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Бугайчук у 2022 р.) Проте не всі пропозиції враховуються, зокрема в ОНП 2022 року пропозиція О. Коцюпи,
висловлена нею в рецензії та під час засідання кафедри щодо запровадження практики аспірантів в органах
публічної влади не врахована. Налагоджена й робота з випускниками аспірантури за цією спеціальністю попередніх
років, зокрема з тими, хто працює в університеті і є внутрішніми стейкголдерами (С. Кулік, В. Стрелков, А. Шуляк та
ін.), які під час фокус-групи підтвердили свою постійну участь у процесі удосконалення ОНП, взаємодії на рівні
університетських заходів та спільних наукових проєктів (спільна докторська спецрада, фахові видання,
конференції).

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.

Тенденції розвитку спеціальності 052 Політологія при проєктуванні цілей і ПРН за цією ОНП ураховані на основі
аналізу діяльності аспірантури та докторантури, спеціалізованої вченої ради за цією спеціальністю, доробку
наукових шкіл Б. Яроша та В. Бортнікова, актуальних напрямів наукових досліджень провідних політологічних
центрів та ЗВО України, фахових видань з політології та за допомогою відкритих баз, зокрема Scopus та WoS. Мета
та орієнтація ОНП на підготовку науковців у галузі політології, спроможних творчо засвоювати теоретичні знання й
практичний досвід розбудови демократії в Україні та світі реалізується через ОК циклу професійної підготовки,
зокрема ОК 6 «Теорія і практика політичних процесів», ОК 7 «Особливості становлення і розвитку демократичних
інститутів в Україні», ОК 8 «Політичні партії у процесах демократичної трансформації в Україні». ОНП має
потужний регіональний контекст, що узгоджується зі стратегічними документами ВНУ імені Лесі Українки, де
зокрема визначається, що ідентичність університету «безпосередньо пов’язана з Волинню, Україною й академічним
середовищем Європи». Регіональний контекст відображається в тематиці дисертаційних досліджень аспірантів (А.
Бугайчук, О.Харитонюк та ін.), у публікаціях аспірантів та наукових керівників, тематиці науково-дослідної теми
кафедри «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь», до виконання якої
долучені й аспіранти, назві фахового журналу категорії Б «Літопис Волині», в якому мають можливість друкуватися
усі учасники освітнього процесу та назві аналітичного центру «Волинь», який регулярно проводить моніторингові
дослідження соціально-політичного життя регіону. При визначенні та уточненні формулювання мети, предметного
поля та змісту ПРН враховується досвід аналогічних програм підготовки докторів філософії інших ЗВО України,
зокрема ДонНУ імені В. Стуса, що підтвердили під час фокус-груп гарант В. Бортніков, член групи забезпечення
ОНП В. Бусленко, який здобував науковий ступінь доктора політичних наук у цьому ЗВО та І. Мацишина, яка брала
участь у відкритій зустрічі, а також досвід ПНУ імені Василя Стефаника, УжНУ, що також підтвердили
представники цих ЗВО В. Климончук та Ю. Остапець. Аналіз наданих на запит матеріалів про міжнародну
співпрацю викладачів кафедри засвідчив, що член групи забезпечення ОНП В. Бусленко вивчав досвід підготовки
наукових кадрів у Словацькій академії політичних наук (м. Братіслава), О. Ярош – у Польській академії суспільних
наук та Державному університеті імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Польща), що позначилося на
формулюванні унікальності програми, її предметного поля та фокусу, змістовного наповнення окремих ОК та
вибіркових дисциплін.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за
ступенем доктор філософії відсутній. ОНП 2022 р., затверджена вченою радою університету 28.06.2022 р. та введена
в дію наказом ректора №220 від 29.06.2022 р. корелюють із дескрипторами Національної рамки кваліфікацій (від
25.06.2020 р.) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text) для 8 кваліфікаційного рівня в частині
формування у здобувачів освіти ПРН, зокрема набуття випускниками інтегральної компетентності у вигляді
«здатності розв’язувати комплексні проблеми теоретичного і практичного характеру в галузі професійної або
дослідницької діяльності, що передбачає переосмислення наявних та створення нових цілісних знань й практик у
сфері розбудови держави та нації, спрямовані на гармонізацію суспільно-політичних відносин», а також низки
концептуальних та методологічних компетентностей, що забезпечуються відповідними ПРН, а саме:
започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного ґрунтовного наукового дослідження з
дотриманням належної академічної доброчесності (ПРН01); спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для
розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та /або інновацій, розширення та переоцінки
вже існуючих знань і професійної практики (ПРН 04, ПРН05, ПРН 06, ПРН 09); критичний аналіз, оцінка і синтез
нових та комплексних ідей (ПРН 03); вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних
знань з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому (ПРН 01, ПРН 02); використання
академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях (ПРН 02); демонстрація
значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність,
постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності
(ПРН 03); здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення (ПРН 01, ПРН 03, ПРН 08).
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета ОНП «Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні» корелює з місією ВНУ імені Лесі
Українки і передбачає чітку орієнтацію на демократичні трансформації в Україні та у Волинському регіоні зокрема,
що відображається в тематиці дисертаційних досліджень аспірантів, науково-дослідній темі кафедри, публікаціях
науково-педагогічних працівників та аспірантів, назві аналітичного центру «Волинь» та фахового журналу категорії
Б «Літопис Волині». Університет має розгалужену систему залучення стейкголдерів, яка включає в себе сталі дружні
наукові зв’язки на рівні НПП і випускників, участь у міжнародних грантах та програмах, дослідницьких проєктах,
членство в спеціалізованих вчених радах, рецензування тощо. Форми залучення стейкголдерів різноманітні –
рецензування, опитування через сайт, участь у засіданнях кафедри, спільні проєкти та наукові заходи. Особливістю
ОНП є акцент на інституційній складовій процесів демократичної трансформації в Україні, науковому аналізі
демократичних практик провідних країн світу, врахуванні специфіки суспільно-політичного розвитку Волинської
області як прикордонної з країнами ЄС, що забезпечується відповідними ОК та ПРН 07.

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

Відзначаючи залучення зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів до процесу моніторингу якості ОНП, експерта група
відмічає відсутність постійних зовнішніх рецензентів, які щорічно відслідковували би еволюцію ОНП шляхом її
рецензування, отже, радить групі забезпечення освітньо-наукової програми щорічно залучати до обговорення
проєкту ОНП на наступний рік стейкголдерів, які вже мають досвід рецензування цієї ОНП, а також нових фахівців,
зокрема представників іноземних ЗВО та наукових установ. Рекомендуємо розширити сферу взаємодії зі
стейкголдерами, зокрема шляхом залучення їх до освітнього процесу лекторами, тренерами, замовниками
аналітичних та наукових досліджень, спільного керівництва аспірантами тощо. Для посилення зв’язку зі
здобувачами та урахування їх думки рекомендуємо увести до складу групи забезпечення ОНП здобувача вищої
освіти.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, виявлені слабкі місця ОНП у контексті критерію 1
експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 “Політологія” відповідає рівню В за критерієм 1,
оскільки визначені слабкі місця не знижують якості підготовки докторів філософії за програмою, яка акредитується,
висловлені ЕГ пропозиції носять рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені в процесі реалізації
програми без внесення змін в її зміст та структуру.

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).

Обсяг освітньої складової ОНП у ВНУ імені Лесі Українки становить 60 кредитів ECTS, що відповідає вимогам
законодавства України, а саме ст.5 Закону України «Про вищу освіту». Стандарт вищої освіти відсутній. Термін
навчання складає 4 роки. Порівняльний аналіз ОНП 2020/2021р. та ОНП 2022р. дає можливість зробити висновок
про систематичний перегляд програми з метою її вдосконалення, що також підтверджено витягами з протоколів
засідань кафедри (надані на вимогу ЕГ). Відповідно до ОНП 2020/2021р. та навчального плану 2021р. загальний
обсяг ОНП складав 60 кредитів ECTS, з яких 20 кредитів ECTS – цикл дисциплін загальної підготовки, 25 кредитів
ECTS – цикл дисциплін професійної підготовки. На педагогічну практику відводилося 6 кредитів ECTS. Цикл
дисциплін вільного вибору – 15 кредитів ECTS, що становить 25% від загального обсягу ОНП у кредитах ECTS та
відповідає нормі. Відповідно до ОНП та навчального плану 2022 р., загальний обсяг ОНП – 60 кредитів ECTS. 44
кредити ECTS – відведено на цикл дисциплін загальної та професійної підготовки, з яких 6 кредитів ECTS – на
практику, 22 кредити ECTS – цикл дисциплін загальної підготовки, 22 кредити ECTS – цикл дисциплін професійної
підготовки. Цикл дисциплін вільного вибору – 16 кредитів ECTS, що становить 26,6% від загального обсягу ОНП у
кредитах ECTS. Навчальні дисципліни плануються обсягом не менше трьох кредитів ECTS. Так, в ОНП 2022р. цикл
загальних дисциплін збільшено на 2 кредити і додано нову дисципліну «Планування та стандарти наукової
діяльності». Цикл дисциплін професійної підготовки зменшено на 3 кредити, а цикл вибіркових дисциплін в ОНП
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2022р. збільшено на 1 кредит. Обсяг кредитів та навчальних дисциплін дозволяють зробити висновок про набуття
здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати складні та практичні проблеми у політичній сфері. Освітні
компоненти в цілому логічно взаємопов’язані, підпорядковані досягненню програмних результатів. Вибіркові
компоненти спрямовані на посилення фахових компетентностей здобувачів, отриманих під час вивчення
обов’язкових дисциплін. За результатами опитування у 2022 р. усі 100 % респондентів ознайомлені зі змістом ОНП
«Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні». Вони задоволені якістю навчання на
освітньо-науковій програмі. Усі опитані стверджують, що очікування від програми співпали з реальним змістом
навчання (https://drive.google.com/file/d/17CpZTW0NghPTjkDWu2eeMuUma2n0_YIW/view). Разом з тим ЕГ
відзначає, що такі універсальні навички дослідника, як написання грантових заявок та формування бюджету
наукового проєкту в цій ОНП не забезпечені наявними ОК та/або вибірковими компонентами, хоча така дисципліна
викладалася аспірантам у попередні роки.

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.

У результаті аналізу ОНП 2020/2021р. і 2022р. та навчальних планів до них, структурно-логічної схеми та матриці
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми ЕГ робить висновок, що
освітні компоненти структуровані відповідно до мети ОНП, систематизовані за змістом, логічно пов’язані між собою
у контексті загального часу навчання за семестрами та в сукупності дозволяють досягти заявленої мети і ПРН,
відповідаючи загальним та фаховим компетентностям. Аналіз силабусів ОК дозволяє зробити висновок, що всі ПРН
та компетентності, які визначені ОНП, забезпечуються за рахунок обов’язкових освітніх компонент. В ОНП
прослідковується логічна послідовність розміщення ОК. Наприклад, ОК загальної підготовки вивчаються:
«Філософія та методологія науки» у 1 і 2 семестрі, «Іноземна мова для академічних цілей» у 1-4 семестрах,
«Академічна доброчесність та наукова етика» у 1 семестрі, «Планування та стандарти наукової діяльності» у 2
семестрі, а «Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності» у 3 семестрі. Логічну послідовність
складають ОК професійної підготовки: «Теорія і практика політичних процесів» - 1 семестр, «Особливості
становлення і розвитку демократичних інститутів в Україні» - 2 і 3 семестр, «Політичні партії у процесах
демократичної трансформації в Україні» - 3 і 4 семестри. Результати опитування у 2022р. щодо особливостей
освітнього процесу свідчать про те, що 100% респондентів задоволені відведеним бюджетом часу на самостійну
підготовку та ознайомлені з можливістю вибору освітніх компонентів. Більшість респондентів, а саме 90 %
підтверджує наявність достатнього обсягу практичної підготовки у межах зазначеної ОНП
(https://drive.google.com/file/d/17CpZTW0NghPTjkDWu2eeMuUma2n0_YIW/view). ЕГ робить висновок, що ОНП у
ЗВО містить мету, опис предметної сфери, професійний профіль випускника, вимоги до зарахування вступників,
перелік компетентностей, програмні результати навчання, опис програми навчання, перелік ОК та логічну
послідовність їх вивчення, форму атестації здобувачів та форми оцінювання, матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення освітнього процесу, які в сукупності дозволяють опанувати третій (освітньо-науковий) рівень вищої
освіти. Проте ЕГ зазначає, що в ОНП відсутня інформація про: цілі ОНП, форму навчання (денна, вечірня, заочна),
обсяг дисертаційного дослідження.

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

Аналіз змісту ОНП та відомостей про самооцінювання дозволяє стверджувати, що зміст ОНП відповідає предметній
області спеціальності 052 “Політологія” та дає можливість досягти визначеної мети та ПРН. Матриця відповідності
ПРН, ОК, методів навчання та оцінювання складають логічну, взаємопов’язану систему. Така відповідність
реалізується завдяки вивченню низки ОК: «Філософія та методологія науки» у 1 і 2 семестрі, «Іноземна мова для
академічних цілей» у 1-4 семестрах, «Академічна доброчесність та наукова етика» у 1 семестрі, «Планування та
стандарти наукової діяльності» у 2 семестрі, а «Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності» у 3
семестрі. Логічну послідовність складають також ОК професійної підготовки: «Теорія і практика політичних
процесів» - 1 семестр, «Особливості становлення і розвитку демократичних інститутів в Україні» - 2 і 3 семестрі,
«Політичні партії у процесах демократичної трансформації в Україні» - 3 і 4 семестрах. Силабуси ОК є у відкритому
доступі на сайті факультету історії, політології та національної безпеки у вкладці «052 Політологія. Аспірантура».
ОНП характеризується посиленою мовною та практичною підготовкою. Виділено 6 кредитів ECTS на педагогічну
практику, що дозволяє здобувачам мати перший досвід викладацької роботи. Включення до ОНП обов’язкової ОК
«Іноземна мова для академічних цілей» (8 кредитів ECTS) сприяє академічній мобільності та участі у міжнародних
наукових конференціях і семінарах. Разом з тим ЕГ звернула увагу, що попри наявну мовну підготовку здобувачів,
ОНП не передбачає викладання дисциплін іноземними мовами. Загалом зміст ОНП відповідає предметній області
спеціальності та дає можливість досягти заявлених мети та ПРН. Опитування і фокус-групи зі здобувачами та НПП
підтверджують повноцінний освітній процес за освітньо-науковою програмою.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів здійснюється відповідно до локальних документів:
Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/FCFk9jW), Положенням про вивчення вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза
аспірантурою ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/jCFzOZ2), Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/mCFv5Ie),
Положенням про наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників ВНУ
імені Лесі Українки у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном
(https://cutt.ly/OCFbmhH). Процедуру реєстрації здобувачів на дисципліни вільного вибору регламентує Положення
про вивчення вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза аспірантурою ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/jCFzOZ2) на підставі поданих ними заяв. Вибіркові дисципліни формуються у каталог вибіркових
дисциплін для аспірантів (https://cutt.ly/YCFWWih). Здобувачі реалізовують своє право на формування
індивідуальної освітньої траєкторії шляхом вибору елективних дисциплін, тематики дисертаційних робіт, наукового
керівника, бази проходження практики, права на академічну відпустку, участі у програмах академічної мобільності.
За ОНП цикл дисциплін вільного вибору аспіранта складає 16 кредитів ECTS (26,6% від загального обсягу кредитів).
Після ознайомлення із силабусами та консультаціями викладачів і, порадившись з однокурсниками, здобувачі
здійснюють вибір елективних дисциплін та пишуть відповідні заяви. ЕГ ознайомилася та проаналізувала
індивідуальні навчальні плани здобувачів. Під час фокус-груп здобувачі підтвердили право на індивідуальне
обрання елективних дисциплін. Згідно опитування у 2022р. шість респондентів (60 %) висловлювали побажання
щодо збільшення кредитів на цикл вибіркових освітніх компонентів
(https://drive.google.com/file/d/17CpZTW0NghPTjkDWu2eeMuUma2n0_YIW/view), що було враховано в ОНП 2022р.
Проте ЕГ констатує відсутність в анкеті питань щодо визначення рівня задоволеності формуванням індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів. Аналіз індивідуальних навчальних планів аспірантів та каталогу вибіркових
дисциплін 2022р. показав, що в них присутні такі елективні дисципліни як “Теорія політики” і “Вибори та виборчі
системи”, що перегукуються з навчальними дисциплінами бакалаврського рівня.

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

Порядок проходження педагогічної практики регламентується нормами Положення про проведення практики
здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/HCFEuFb). ОНП та навчальним планом передбачено
проведення семінарських занять з усіх навчальних дисциплін та 6 кредитів ECTS відведено на педагогічну практику.
Основними видами документації по педагогічній практиці є звіт здобувача про проходження практики, щоденник та
додатки до звіту (навчально-методичні розробки до навчальних занять, методичний аналіз одного з занять,
проведеного іншим аспірантом або викладачем, рецензії та відгуки на перевірені роботи студентів). Аналіз
щоденників педагогічної практики аспірантів (А. Бугайчука та Я. Гончарук), наданих на запит ЕГ, засвідчує, що
здобувачі переважно проходять практику під час викладання навчальних дисциплін свого наукового керівника,
аналізують науково-методичне забезпечення відповідних дисциплін та готують власну методичну розробку. За
результатами фокус-груп зі здобувачами вищої освіти, випускниками різних років, а також роботодавцями ЕГ
робить висновок, що зазначені заходи у цілому сприяють формуванню практичних навичок та фахових
компетентностей, необхідних для подальшої викладацької діяльності. Також здобувачі отримують необхідну
підтримку від своїх наукових керівників під час опрацювання теми дослідження, розробки стратегії наукового
пошуку, проведення власного наукового дослідження. На фокус-групі здобувачі ОНП зазначили, що проходження
практики підвищує їх рівень знань, професійні компетентності та практичні навички: політичні, лідерські,
стресостійкість, прагнення до праці, комунікабельність, чіткість викладення думок, отримання певного досвіду.
Зрозумілими для практикантів були зміст, мета, вимоги та критерії оцінювання практики. Загалом, ЕГ під час
фокус-групи переконалася, що рівень задоволеності здобувачів ОНП якістю практичної підготовки є високим.

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

Аналіз змісту ОНП, ознайомлення із силабусами ОК та результати зустрічей з фокус-групами дають підстави ЕГ
стверджувати, що ОНП дозволяє здобувачам у період навчання набути soft skills для подальшої професійної
діяльності. Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) передбачено шляхом вивчення
обов'язкових дисциплін загального циклу: «Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності»
(формує навички спілкування та адаптації у науковому середовищі), «Іноземна мова для академічних цілей» та
дисципліни «Філософія та методологія науки», які формують навички самостійної роботи з джерелами інформації.
Під час педагогічної практики апробовуються навички презентації результатів наукових досліджень, набуваються
навички спілкування з масовою аудиторією, перевіряються педагогічні здібності, організаторські та лідерські якості.
Регулярні звіти (двічі на рік) аспірантів перед колективом кафедри і вченою радою факультету за результатами
навчання й наукового дослідження, а також безпосередня участь здобувачів у конференціях, вебінарах, тренінгах,
можливість долучитися до роботи аналітичного центру “Волинь”, лабораторій гендерних та соціологічних
досліджень сприяють формуванню у здобувачів soft skills для налагодженої командної роботи, ефективної
комунікації та аналітичної діяльності. Провідними методами формування soft skills є також дискусії, публічні
виступи та презентації, участь у конференціях та круглих столах тощо. Під час зустрічей з фокус-групами здобувачі
та НПП підтвердили про наявні можливості опанування та розвитку soft skills за ОНП. Як було з’ясовано під час
фокус-групи з представниками студентського самоврядування та профспілок, аспіранти мають можливість проявити
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та розвинути свої soft skills під час громадської роботи, участі в наукових та організаційно-виховних заходах,
волонтерської діяльності.

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

Професійний стандарт відсутній.

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.

Навчальний план відповідає ОНП, обговорюється на засіданні кафедри, Вченій раді факультету та затверджується
Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки. Встановлено, що обсяг ОНП та окремих ОК (у кредитах ECTS (обсяг 1
кредиту становить 30 годин)) сприяє досягненню мети та ПРН. Відповідно до ОНП та НП 2022 р. загальний бюджет
навчального часу складає 60 кредитів ECTS (1800 годин): цикл ОК, що забезпечують загальні компетентності
здобувача, складає 660/22 кредити, цикл ОК, що забезпечують фахові компетентності, відповідно - 660/22 (з них
цикл практичної підготовки (педагогічна практика) складає 180/6 кредитів), вибіркові компоненти ОНП – 480/16.
Наукова складова включно із атестацією у вигляді захисту дисертації складає 5400/180 кредитів. Аудиторні години
складають: 49 % - лекційні заняття та 51 % – семінарські. Тижневе аудиторне навантаження складає: І семестр – 9
год, ІІ-й – 9,5 год., ІІІ-й – 8 год., ІV-й – 8 год. Загальна кількість форм контролю не перевищує 5 одиниць на один
семестр. Обсяг завдань на самостійну підготовку є виваженим та дозволяє опрацьовувати навчальний матеріал
(Протокол № 7 від 16.03.2022 р.) (https://cutt.ly/xCFTir8). Загалом співвідношення аудиторної і самостійної роботи
є збалансованим, і дозволяє досягнути мети та програмних результатів навчання.

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 здобувачів третього рівня вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. Проте під час фокус-
групи з адміністрацією ректор університету зазначив, що наразі розглядається можливість запровадження дуальної
форми навчання для аспірантів, зокрема, за цією ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОНП має чітку структуру. Освітні компоненти, включені до ОНП, складають логічну взаємопов’язану систему
та в сукупності дозволяють досягти заявлених мети та програмних результатів навчання. ОНП передбачає
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами
навчальних дисциплін, які спрямовані на посилення фахових компетентностей, у обсязі, передбаченому
законодавством. ОНП передбачає широкі можливості для набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills) під час семінарських занять, практичної підготовки, долучення до роботи в аналітичних центрах та
лабораторіях, участі у наукових, організаційно-виховних заходах та академічної мобільності. ЕГ позитивно оцінює
участь стейкголдерів в обговоренні змісту ОНП та її компонентів, а також наявність вільного доступу до ОНП,
навчальних планів та силабусів навчальних дисциплін.

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

ЕГ відзначає, що такі універсальні навички дослідника, як написання грантових заявок та формування бюджету
наукового проєкту в цій ОНП не достатньо забезпечені наявними ОК та/або вибірковими компонентами. Крім того,
попри достатню кількість відведених кредитів (8) на мовну підготовку здобувачів та наявний потенціал НПП, за
ОНП не передбачено викладання дисциплін іноземними мовами. Отже, ЕГ рекомендує запровадити подібні
практики в подальших редакціях ОНП. Радимо переглянути каталог вибіркових дисциплін з метою уникнення
курсів, які перегукуються з навчальними дисциплінами першого та другого рівнів вищої освіти. ЕГ рекомендує
розширити перелік питань в анкетах для анонімного опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу,
зокрема додати питання щодо ступеня задоволеності формуванням індивідуальної траєкторії навчання аспірантів,
відведеного бюджету часу тощо.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, виявлені слабкі місця ОНП у контексті критерію 2
експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 “Політологія” відповідає рівню В за критерієм 2,
оскільки визначені слабкі місця не знижують якості підготовки докторів філософії за програмою, яка акредитується,
висловлені ЕГ пропозиції носять рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені в процесі реалізації
програми в найближчий період часу.

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

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

Правила прийому до аспірантури визначені додатком 12 до Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки в 2022 р. та
розміщені у відкритому доступі на веб-сайті приймальної комісії університету (https://cutt.ly/PVC5ZbF;
https://vstup.vnu.edu.ua/aspirantura/). Відповідно до встановленої процедури, на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії до університету зараховують осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) та пройшли конкурсний відбір. В свою чергу, процедура конкурсного відбору передбачає складання
вступного іспиту з іноземної мови, а також фахового іспиту, кожен з яких оцінюється за п’ятибальною шкалою від 1
до 5. Вступника допускають до участі в конкурсному відборі, якщо вступник отримав не менше 3 балів за
результатом кожного іспиту. Надалі рейтинговий бал вираховується як сума результатів двох іспитів і, як максимум,
може дорівнювати десяти. У випадках, якщо рейтинговий бал є однаковим, а обсяг місць є меншим, ніж кількість
здобувачів з однаковим рейтинговим балом, застосовується розділ 9 Правил прийому, який встановлює перелік
підстав (додаткових переваг) для першочергового зарахування до аспірантури. Так, документом передбачений
перелік підстав, за наявності яких (однієї з яких) у разі одержання однакових оцінок вступник набуває переважного
права на зарахування. Втім, Правила прийому не містять інформації щодо порядку оцінювання ваги кожної з таких
переваг, що може створювати невизначеність для вступників в алгоритмі вирішення ситуації, за якої декілька осіб з
однаковим рейтинговим балом та наявністю різних підстав для першочергового зарахування претендують на
обмежену кількість місць державного замовлення. Тим не менш, в ході зустрічі з адміністрацією ЗВО (зустріч 1) була
отримана відповідь, що переваги для першочергового зарахування розміщені у Правилах прийому за ієрархічною
послідовністю у порядку спадання ваги кожної з переваг (від найбільш пріоритетних до найменш). Окремо слід
зазначити, що у Правилах прийому та на сайті ЗВО відсутня інформація щодо ліцензійних обсягів набору за
освітньо-науковими програмами. Сайт містить інформацію про кількість місць державного замовлення, а також
вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, але інформація про обсяг ліцензійного набору відсутня. Як
пояснив представник приймальної комісії на резервній зустрічі, ЗВО затверджує загальну кількість місць
ліцензійного набору для всіх ОНП, які надалі розподіляються між різними ОНП в ході вступної кампанії. ЕГ
констатує, що Правила прийому не містять дискримінаційних положень, є актуальними як для громадян України,
так і іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в
Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. За результатами фокус-групи із здобувачами,
ЕГ переконалася, що у них не виникало питань чи зауважень стосовно зрозумілості процедури вступу в аспірантуру
по цій ОНП.

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

Правила прийому передбачають, окрім іспиту з іноземної мови, складання іспиту за відповідною спеціальністю. На
сайті ЗВО оприлюднено програми для складання вступного іспиту з іноземної мови (англійська –
https://cutt.ly/ZVVxgqv; німецька – https://cutt.ly/uVVxxzs; французька – https://cutt.ly/AVVxQ8K), а також зі
спеціальності «Політологія» –https://cutt.ly/vVVxSwr. За своїм змістом програма вступного іспиту за спеціальністю
охоплює сферу пізнання теорії, історії та практики політики і націлена на перевірку рівня знань, необхідних для
подальшого навчання за освітньо-науковою програмою. Враховуючи особливість ОНП, спрямовану на регіональний
контекст та демократичні трансформації, програма фахового іспиту містить питання щодо політичних процесів на
Волині та базових знань з теорій демократії. Підхід до оцінювання, за якого кожен іспит оцінюється у діапазоні від 1
до 5, а рейтинговий бал вираховується як сума отриманих оцінок, свідчить про рівнозначність ваги іспиту з
іноземної мови та фахового іспиту при визначенні рейтингового балу. При цьому іспит з іноземної мови містить
компонент співбесіди з питань напряму наукового дослідження вступника. Однак слід зазначити, що списки
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рекомендованої літератури містять значний обсяг застарілих джерел, а також обмежений перелік джерел іноземною
мовою.

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.

Нормативна база у сфері визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється наступними
документами: Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/onXzN5I) та Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у
формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/0nXz6cQ). Зокрема, у ході зустрічей з адміністрацією університету була підтверджена
можливість здобувачам навчатися в інших освітніх установах з перезарахуванням частини дисциплін (кредитів) - за
умови наявності угод. Експертною групою проаналізовано вищезазначені Положення, де передбачено, що у межах
навчального плану ОНП можуть визнаватися отримані аспірантом в інших ЗВО (наукових установах), як
українських, так і закордонних. Відповідно до п. 4.3. Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки, визнання результатів навчання в рамках
академічного співробітництва з ЗВО-партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та
накопичення кредитів ЕСТS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків аспірантів, прийнятої у
країні ЗВО-партнера, якщо в ній не передбачено використання ЕСТS. Визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти, здійснюється на підставі рішення Вченої ради, а основним документом для визнання та
перезарахування результатів навчання є академічна довідка. Водночас наразі відсутні приклади визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО за цією ОНП, проте здобувачі демонструють поінформованість щодо
наявної процедури. Тим не менше, помітним є ентузіазм з боку науково-педагогічних працівників залучати
аспірантів до програм академічної мобільності. Так, здобувачка О. Харитонюк проходила стажування у
Європейській асоціації корпоративних юристів (м. Брюссель), у межах участі у проєкті «Міст до ринку праці», а в
2020 р. – у Карловому університеті (м. Прага) у межах гранту Вишеградської групи. У свою чергу, з 1 жовтня
здобувач А. Бугайчук розпочинає онлайн-участь у програмі академічної підтримки для здобувачів PhD, які
постраждали від конфліктів The Academics beyond Borders за підтримки Единбурзького університету, про яку, за
його словами, він дізнався від свого наукового керівника.

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.

В університеті існують чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у процесі
неформальної та інформальної освіти, що регулюються Положенням про визнання результатів навчання,
отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/KRV3N1C). Відповідно до встановлених правил, рішення про невизнання, часткове або повне
визнання результатів неформальної та інформальної освіти здійснюється предметною комісією, яка утворюється на
підставі заяви здобувача про визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті.
При цьому визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, здійснюється з
урахуванням таких позицій: тематика, обсяг вивчення, змістовне наповнення відповідають як освітньому
компоненту в цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, курсовій роботі
(проєкту), контрольній роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. Також
передбачена процедура оскарження рішення предметної комісії (п. 4.11 та 4.12), яка полягає у створенні апеляційної
комісії та розглядом нею суті порушуваного питання на підставі відповідної заяви здобувача. В свою чергу, рішення
апеляційної комісії вже є остаточним. Зі свого боку, згідно наданим даним, із часу функціонування чинної ОНП
підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 052 «Політологія» подібні правила
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не застосувались.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чітко врегульована нормативна база, яка регламентує порядок реалізації права на академічну мобільність, а також
визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті. Заклад вищої
освіти забезпечує відкритий доступ до відповідних нормативних актів та здійснюється інформування про актуальні
можливості академічної мобільності серед здобувачів. Правила прийому враховують особливості самої освітньо-
наукової програми.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

На підставі здійсненого аналізу критерію 3, ЕГ рекомендує: додати пункт/абзац, що регламентує міру оцінки ваги
або пріоритетність переваг для першочергового зарахування в аспірантуру при підготовці Правил прийому у 2023
році; врахувати необхідність висвітлення обсягів або політики формування ліцензійних обсягів набору за освітньо-
науковими програмами на сайті університету; впроваджувати заходи популяризації неформальної та інформальної
освіти; оновити перелік рекомендованої літератури у програмі вступного іспиту зі спеціальності 052 «Політологія».

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони і позитивні практики ОНП у контексті критерію 3 експертна група
дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 «Політологія» відповідає рівню В за критерієм 3, оскільки зазначені
слабкі сторони не є критичними і можуть бути усунені протягом короткого періоду часу.

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.

Досягненню програмних результатів навчання сприяє добір традиційних та інноваційних форм і методів навчання
та викладання. Їх перелік визначено відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» № 261 від 23.03.2016 р. Відповідно до Положення про підготовку докторів філософії у ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/3JDIlKZ) навчання в університеті за третім (освітньо-науковим) рівнем освіти здійснюється
за очною (денною, вечірньою) та заочною формами. Форми та методи навчання і викладання на цій ОНП
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, що гарантується положенями Стратегії розвитку ВНУ імені
Лесі Українки на 2020–2024 рр. (https://cutt.ly/3nXvCNj) та відповідають Положенню про підготовку докторів
філософії у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/7nXxuUe). Відповідно до Статуту ВНУ імені Лесі Українки
освітній процес базується на принципах поваги гідності та прав людини, гарантій академічних свобод, академічної
доброчесності (https://cutt.ly/7ChUoWf). Університет у межах своїх компетенцій гарантує їх дотримання та
реалізацію. Діє «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки»
(https://cutt.ly/RnXQduG). Формами організації освітнього процесу є: навчальні заняття (лекції, семінарські,
індивідуальні навчальні заняття, консультації), самостійна робота аспірантів та індивідуальні завдання, практична
підготовка та контрольні заходи. Визначені у силабусах методи навчання (лекційні, семінарські заняття,
індивідуальні науково-дослідні завдання, робота з першоджерелами) сприяють досягненню мети та програмних
результатів навчання. ЗВО надає здобувачам право на визнання результатів, здобутих в рамках формальної і
неформальної освіти. Під час опитування у фокус-групах здобувачі зазначили, що під час дистанційної форми
навчання вони використовують платформи ZOOM, Microsoft Teams та університетську платформу Moodle.
Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується під час вибору тем і керівників дисертаційних робіт та бази
педагогічної практики. У ЗВО проводяться опитування здобувачів щодо задоволеності методами навчання і
викладання, результати яких підтверджують дотримання принципу студентоцентризму в освітньому процесі. ЕГ під
час перегляду матеріально-технічної бази переконалася, що для забезпечення освітнього процесу за ОНП навчальні
аудиторії обладнані належним чином. Наявні можливості формування здобувачами власної освітньої траєкторії,
навчання у малочисельних групах та вплив на вибір методів навчання свідчать про застосування
студентоцентрованого підходу на ОНП.

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).

У ЗВО діє Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/RnXQduG). На вступному занятті з дисципліни чи настановчій конференції на педагогічну практику
викладачі ОНП усно повідомляють здобувачам вищої освіти про критерії оцінювання, завдання на семінарські
заняття та форми контролю (підтверджено на зустрічах з ЕГ). Для комунікації щодо освітнього процесу викладачі й
здобувачі вищої освіти використовують Telegram-чати, Viber-чати та електронні скриньки. Впродовж усього періоду
навчання здобувачі можуть отримувати необхідну інформацію на кафедрі, у деканаті чи на інформаційних стендах
(про це було сказано експертній групі під час демонстрації матеріально-технічної бази ЗВО). У вільному доступі на
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веб-сайті університету розміщені силабуси ОК, де деталізується структура вивчення навчальної дисципліни, вимоги
до індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань для самостійного вивчення, перелік питань для
іспитів/заліків та порядок нарахування балів. Силабуси затверджуються на засіданні кафедри до початку
навчального року та оприлюднюються на сайті факультету історії політології та національної безпеки
(https://cutt.ly/5JDP3A1). ЕГ відзначає вдосконалення змісту та інформативність силабусів 2022 р., зокрема,
зазначені ЗК, СК, ПРН, теми лекцій та семінарських занять, додаткова література та інтернет-ресурси. Експертна
група пересвідчилася, що здобувачі вищої освіти ОНП мають повний доступ до: розкладу навчальних занять,
графіку освітнього процесу, силабусів, вказівок щодо процедури підсумкових контрольних заходів, критеріїв
оцінювання, як загальних для університету, так і за окремими видами контролю у межах освітніх компонентів.

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

У ЗВО створено сприятливі умови та наявні можливості для поєднання навчання і дослідження за ОНП. Аспіранти
публікують наукові статті у фахових наукових журналах, представляють результати наукових досліджень на
науково-практичних конференціях. Згідно матеріалів самооцінювання, у 2020 р. наукові доробки здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня (О. Моцика, М. Розік, О. Стемковської, О. Стояновського, В. Стрелкова)
долучено до навчального посібника «Основи громадянського суспільства та політичних знань». На факультеті
видаються «Літопис Волині» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - фахові
журнали (категорія Б) у галузі політичних наук, де аспіранти можуть друкувати результати своїх наукових
досліджень. На кафедрі сформувалася наукова школа професора В. Бортнікова «Політична участь та демократія в
Україні». ОК відповідають науковій тематиці кафедри та науковим інтересам НПП. У ЗВО функціонують Рада
молодих вчених (https://cutt.ly/gnXWtKw), Наукове товариство аспірантів і студентів (https://ra.vnu.edu.ua/naukove-
tovarystvo/), які організовують проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів і
аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», щорічно проводяться Фестивалі науки та
Дні науки на кожному факультеті, на кафедрі політології та публічного управління – щорічні Політологічні читання
імені професора Б. Яроша. На громадських засадах діють аналітичний центр «Волинь» (https://cutt.ly/njfsLut),
Майстерня публічного лідерства (https://cutt.ly/Mj6Oiph), лабораторії гендерних та соціологічних досліджень, у
межах яких аспіранти можуть проводити свої дослідження.

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 за пропозиціями викладачів кафедри та академічної спільноти.
Порівняльний аналіз силабусів 2021р. та 2022 р. показав, що вони щороку оновлюються, обговорюються на
засіданні кафедрі, затверджуються завідувачем і гарантом ОНП. Внесення змін до змісту освітніх компонент
відбувається також з урахуванням побажань здобувачів, рекомендацій стейкголдерів, роботодавців на основі
проведення круглих столів, наукових семінарів кафедри, онлайн-анкетування здобувачів. Викладачі кафедри при
оновленні контенту ОК враховують досвід підвищення кваліфікації та власні наукові здобутки. НПП, які
забезпечують освітній процес за ОНП, беруть участь у тренінгах, конференціях, вебінарах, які спрямовані на
вдосконалення освітнього процесу відповідно до вимог сучасної політичної науки, підвищують кваліфікацію у
вітчизняних ЗВО і за кордоном. Так, згідно матеріалів самооцінювання, проф. В. Бортніков у вересні 2019 р. взяв
участь у воркшопі, організованому кафедрою політології ЛНУ імені Івана Франка в межах проєкту Міжнародного
Вишеградського фонду «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн
Вишеградської четвірки». У свою чергу, професор А. Бояр проходив підвищення кваліфікації з різних аспектів
академічної доброчесності: зокрема, серію вебінарів Американських рад з міжнародної освіти «Академічна
доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти» (2020р.) та «Робота з даними та напрацювання
стратегій для посилення академічної доброчесності та якості» (2021р.). Визначення необхідності модернізації змісту
освіти здійснюється на підставі аналізу результатів підсумкового оцінювання по завершенню вивчення дисциплін,
зворотного зв’язку зі здобувачами та через опитування стейкголдерів щодо змісту ОНП на сайті університету. Зі слів
гаранта ОНП результати опитувань обговорюються на засіданні кафедри та вченій раді факультету.

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

Згідно матеріалів самооцінювання, наданих на запит матеріалів щодо участі здобувачів та НПП в міжнародній
діяльності, ЕГ з’ясувала, що навчання, викладання та наукові дослідження учасників освітнього процесу корелюють
з напрямами інтернаціоналізації ЗВО та відповідають їх науковим інтересам. Зокрема, доц. В. Бусленко в 2019 р.
отримав науковий грант та провадив наукові дослідження в Словацькій академії політичних наук (м. Братіслава).
Здобувачка О. Харитонюк у липні – вересні 2019 р. проходила стажування у Європейській асоціації корпоративних
юристів (м. Брюссель) у межах участі у проєкті «Міст до ринку праці», у 2020 р. – у Карловому університеті (м.
Прага) у межах гранту Вишеградської групи. Здобувач А. Бугайчук у 2021/2022 н. р. брав участь у міжнародних
конференціях, що проводив Університет прикладних наук ISMA (м. Рига) та Ca' Foscari University of Venice's (м.
Венеція). Університет присутній у глобальних дослідницьких мережах, бере участь у грантових програмах
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(https://cutt.ly/ixUI82m), має зростаючий індекс цитування (Індекс Хірша (h) науково-педагогічного працівника в
БД Scopus або Web of Science та академічний рейтинг згідно консолідованого рейтингу ЗВО
(http://osvita.ua/vnz/rating/51741/). Викладачі мають сформовані профілі науковців у Google Scholar, ORCID тощо.
На зустрічах з фокус-групами та з матеріалів самооцінювання ЕГ отримала інформацію, що НПП не тільки беруть
участь у міжнародних освітніх та наукових програмах і проєктах, але й мають публікації, у тому числі монографічні
дослідження у закордонних виданнях. ЗВО надає здобувачам і НПП безкоштовний доступ до міжнародних
наукометричних баз Scopus та Web of Science. Разом з тим, ЕГ констатує, що практик залучення до викладання на
ОНП НПП із зарубіжних ЗВО, а також прикладів викладання дисциплін представниками групи забезпечення ОНП
за кордоном не встановлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЗВО демонструє вибір форм і методів навчання і викладання, які сприяють реалізації мети, досягнення програмних
результатів навчання та які відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Зокрема, здобувачам гарантується
вільний вибір елективних дисциплін, теми дослідження та наукового керівника, бази практики тощо. Інформація
про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з кожної дисципліни є чіткими,
прозорими та доводяться до здобувачів через силабуси та на першому занятті з дисципліни. Для забезпечення
поєднання навчання і дослідження створені відповідні лабораторії та центри, проводяться щорічні наукові форуми
(щорічні політологічні читання імені професора Б. Яроша) та надається можливість публікації наукових доробок у
двох фахових виданнях категорії Б “Літопис Волині” та “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії”. Констатуємо факт щорічного оновлення силабусів навчальних дисциплін, зокрема шляхом врахування
результатів підвищення кваліфікацій НПП та їх наукових доробків. Наукові дослідження, зміст навчання та
викладання корелюють з основними напрямами інтернаціоналізації діяльності ЗВО, що підтверджується участю
НПП та аспірантів в міжнародних наукових проєктах та наукових заходах в країнах ЄС.

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

ЕГ констатує низький рівень залучення до викладання на ОНП викладачів із зарубіжних ЗВО, а також відсутність
практики визнання результатів, здобутих у межах формальної і неформальної освіти на цій ОНП. ЕГ рекомендує
активізувати міжнародну співпрацю та академічну мобільність НПП і здобувачів та популяризувати неформальну
освіту серед учасників освітнього процесу (мовні курси, освітні проєкти на платформі Prometheus, EdEra, CourseEra
та ін.) з подальшим визнанням їх результатів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, виявлені слабкі місця ОНП у контексті критерію 4
експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 “Політологія” відповідає рівню В за критерієм 4,
оскільки визначені слабкі місця не знижують якості підготовки докторів філософії за програмою, яка акредитується,
висловлені ЕГ пропозиції носять рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені в процесі реалізації
програми в найближчий період часу.

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.

Здійснення контрольних заходів та оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти освітнього рівня «доктор
філософії» регламентується Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/AV06BZX), Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти ВНУ імені
Лесі Українки (https://cutt.ly/kV2qxNz) та Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового
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контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/uV069TN). Згідно
відомостям, наданим у звіті про самооцінювання, а також інформації, що міститься у структурі зазначених
положень, контрольні заходи у межах освітніх компонентів передбачають поточний і підсумковий контроль. При
цьому підсумковий контроль може проводитись у формі модульного контролю, семестрового заліку, екзамену. Залік
може бути зараховано, якщо здобувач набирає не менше 60 балів. У свою чергу, нормативно передбачено, що
підсумкова семестрова оцінка з освітнього компонента, де формою контролю є іспит, може бути виставлена за
результатами поточного і модульного контролю без складання іспиту (якщо обов’язковість іспиту як єдиної
підсумкової форми контролю не передбачена силабусом (програмою) освітнього компонента). Ця практика
застосовується, якщо здобувач вищої освіти успішно виконав усі завдання, передбачені силабусом (програмою), і
набрав не менше 75 балів. Також у документах наявна чітка інформація щодо процедури атестації аспірантів. Тим не
менш, спостерігається наявність певних відмінностей у змісті використання поняття «модульний контроль» в
контексті норм різних положень. Так, п. 12.1. Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки
містить тезу, що «Модульний контроль – складова частина поточного контролю». Зі свого боку, п. 5.1. Положення
про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки містить норму, за
якої «Підсумкова семестрова оцінка з освітнього компонента, де формою контролю є іспит, на більшості
спеціальностей виставляється без складання іспиту за результатами поточного і модульного контролю». Окремо
слід зазначити, що сайт університету містить розміщені у загальному доступі нормативні документи, які
регламентують контрольні заходи та особливості оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти. Крім цього, на
сайті розміщено силабуси ОК за відповідною ОНП, які містять детальну інформацію щодо критеріїв оцінки, форм
контролю та політики оцінювання рівня знань здобувачів. Зустріч з аспірантами продемонструвала, що силабуси
публікуються заздалегідь. Також здобувачі ОНП зазначили, що у них не виникало проблем з отриманням
інформації щодо критеріїв оцінки, форм контролю та політики оцінки рівня знань здобувачів.

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

Наразі спостерігається відсутність затвердженого стандарту для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за
спеціальністю 052 «Політологія», проте освітньо-наукова програма характеризується використанням форм
атестації, релевантних вимогам до підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти. За
результатами фокус-груп із НПП та здобувачами було підтверджено наявність у ЗВО практики звітування аспірантів
щодо виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, яке відбувається
двічі на рік (у березні – проміжний звіт, у вересні – звіт за навчальний рік) на засіданнях кафедри. За результатами
звіту кафедра ухвалює рішення щодо стану виконання аспірантом індивідуальних планів та формулює рекомендації
для подальшої навчальної та наукової роботи. Надалі звіт розглядається на науковій та вченій раді університету. За
позитивними підсумками осінньої атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік
навчання. Атестація здобувачів відбувається у формі публічного захисту дисертаційного дослідження. Випускова
кафедра демонструє готовність створення одноразових спеціалізованих вчених рад для кожного зі здобувачів, які
навчаються на цій ОНП. У результаті успішного захисту здобувачів передбачено присудження наукового ступеня
доктора філософії з політичних наук, при чому випускова кафедра вже має прецеденти такого успішного захисту,
зокрема, аспіранта В. Стрелкова (2021 р. – https://cutt.ly/xV2f57w, у рамках експерименту з присудження ступеня
доктора філософії, відповідно до Тимчасового порядку присудження ступеня доктор філософії до 31 грудня 2021
року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167). Начальник науково-
дослідної частини І. Глова під час фокус-групи з адміністративним персоналом та резервної зустрічі повідомила, що
ЗВО оновив порядок присудження ступеня доктора філософії, зокрема, привів його у відповідність до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, що доведено до усіх учасників освітнього процесу.

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.

Закладом вищої освіти визначено чіткі і доступні правила проведення контрольних заходів, доступність та
поінформованість щодо яких серед здобувачів забезпечується шляхом публікації відповідних нормативних
документів у відкритому доступі на сайті університету, а також підготовкою та розміщенням силабусів навчальних
дисциплін, які містять інформацію щодо критеріїв оцінки, форм контролю та політики оцінювання рівня знань
здобувачів вищої освіти. Крім цього, аспірантів інформують щодо контрольних заходів та критеріїв їх оцінювання у
перший день проходження відповідної навчальної дисципліни. Терміни контрольних заходів визначаються
навчальним планом, посилання на який розміщено на сайті університету (https://tinyurl.com/2my3f96k). Зі свого
боку, розділ 3 Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки
встановлює порядок розгляду звернень щодо конфлікту інтересів. Так, при виникненні конфлікту інтересів з боку
будь-яких суб’єктів освітнього процесу здобувач вищої освіти або співробітник університету має можливість подати
звернення на ім’я декана факультету або ректора університету з метою вирішення ситуації. Далі за необхідності
наказом ректора створюється комісія з розгляду звернень щодо проявів конфлікту інтересів, яка приймає рішення
щодо заходів з приводу отриманого звернення протягом десяти робочих днів з моменту його отримання. В
університеті також діє Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ВНУ імені
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Лесі Українки (https://cutt.ly/XCFCuhB). Крім цього, у ЗВО діють «скриньки довіри», які розміщені на факультетах
та у приміщеннях гуртожитків. Також у Положенні про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої
освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/AV06BZX) передбачено процедуру апеляції результатів підсумкового контролю. Експертна група
переконалася, що результати оцінювання вчасно доводяться до відома здобувачів вищої освіти. Під час фокус-групи
аспіранти підтвердили, що добре поінформовані з процедурою оскарження результатів оцінювання навчальних
досягнень та їх повторного проходження, проте потреби вдаватися до подібних дій на їх досвіді не виникало.

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.

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в університеті регулюються Положенням
про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти
і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/OnCQwgx), а також Кодексом
академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/DCFCPDR). Норми зазначених документів
містять чіткі заходи і процедури, орієнтовані як на попередження та виявлення випадків порушення, так і
встановлення відповідальності за недотримання вимог академічної доброчесності. Усі документи містяться у
відкритому доступі. На сайті університету створена окрема сторінка, присвячена питанням дотримання академічної
доброчесності (https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/). Університет має чинні підписані договори на
використання таких програмних застосунків, як Strikeplagiarism та Unichek (https://cutt.ly/qV96HCh;
https://cutt.ly/0V96Zzk), й здійснює перевірку академічних текстів за допомогою цих програм на безоплатній основі.
В обов’язковому порядку на наявність академічного плагіату перевіряються кваліфікаційні роботи здобувачів,
дисертації, монографії, підручники та посібники, які рекомендуються до друку колегіальними органами
університету, а також наукові праці, що подаються до друку у наукових виданнях ЗВО. На випусковій кафедрі
призначена уповноважена особа, відповідальна за перевірку наукових робіт на плагіат (С. Байрак). Наявність
автоматизованих звітів про перевірку робіт на плагіат (відповідь на запит 17) підтверджує факт здійснення таких
перевірок. Під час зустрічі з ЕГ аспіранти продемонстрували, що є обізнаними з політикою, стандартами та
процедурами дотримання академічної доброчесності та мають високий рівень культури академічної доброчесності.
ЕГ констатує, що на базі університету проводяться заходи, направлені на популяризацію академічної доброчесності.
Так, наприклад, університет бере участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», який
реалізується за підтримки Американських рад з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні та
розрахований на 2020-2022 рр. Новинна стрічка сайту університету також свідчить про періодичне проведення
семінарів, тренінгів та колоквіумів (https://cutt.ly/pV3exer), присвячених питанням академічної доброчесності, й
залучення здобувачів до заходів з відповідної тематики, що проводяться іншими організаціями. Крім цього,
структурою обов’язкового блоку навчальних дисциплін ОНП передбачена ОК 3 «Академічна доброчесність та
наукова етика». В свою чергу, випадків порушень академічної доброчесності серед здобувачів та НПП відповідної
ОНП зафіксовано не було. Проте раніше були випадки, за яких окремі здобувачі інших ОП притягувались до
академічної відповідальності за наявність високого відсотку запозичень в їх роботах (робота не була зарахована).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Достатньо врегульована нормативна база, яка регламентує форми контрольних заходів та атестації здобувачів,
наявність чітких і зрозумілих політики, стандартів та процедури дотримання академічної доброчесності. ЕГ
констатує функціонування інфраструктури для безоплатної перевірки академічних текстів на наявність текстових
запозичень (плагіат). Проведення заходів, направлених на популяризацію академічної доброчесності, в межах участі
ЗВО у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти».

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

На підставі здійсненого аналізу складових елементів критерію 5, ЕГ рекомендує: уточнити зміст використання
поняття «модульний контроль» у 5.1. Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої
освіти ВНУ імені Лесі Українки.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики ОНП у контексті критерію 5 ЕГ дійшла висновку, що
ОНП спеціальності 052 «Політологія» відповідає рівню В за цим критерієм. В свою чергу, пропозиція, висловлена
ЕГ, носить рекомендаційний характер та може бути впроваджена у найближчий період часу.

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.

До викладання основних ОК залучені 9 НПП, зокрема 7 докторів та 2 кандидати наук. Аналіз таблиці 2 «Зведена
інформація про викладачів», що міститься у відомостях про самооцінювання ОНП доводить, що викладачі, задіяні
до викладання ОК за цією ОНП, мають необхідну кваліфікацію, досвід роботи, науковий ступінь доктора або
кандидата наук за спеціальністю, яку вони забезпечують. Усі члени групи забезпечення ОНП (В. Бортніков (гарант),
Я. Ярош, В. Бусленко) є докторами політичних наук та залучені до здійснення освітнього процесу. Викладання
дисциплін циклу професійної підготовки забезпечують: д.політ.н., проф. В. Бортніков, який викладає ОК 7
«Особливості становлення і розвитку демократичних інститутів в Україні»; д. політ.н., доц. Я. Ярош – ОК 8
«Політичні партії у процесах демократичної трансформації в Україні»; д.політ.н., доц. В. Бусленко – ОК 6 «Теорія і
практика політичних процесів», які забезпечують формування ПРН 5-9 та відображають унікальність програми. Усі
вибіркові дисципліни мають спрямування на розвиток професійних якостей науковця-політолога та задоволення
наукових інтересів аспірантів, що за словами завідувача кафедри політології та публічного управління О. Ярош,
забезпечується їх формуванням на основі докторських досліджень викладачів, які є науковими керівниками
аспірантів. До викладання дисциплін циклу загальної підготовки, які формують ПРН 1-4, залучені 6 НПП, з яких 2
(Е. Коляда та Л. Пасик) забезпечують ОК 2 «Іноземна мова для академічних цілей» і є кандидатами наук за
профілем дисципліни. ОК 1 «Філософія та методологія науки» викладає д. філос.н., доц. Ю. Борейко; ОК 3
«Академічна доброчесність та наукова етика» - д. екон. н., проф. А. Бояр; ОК 4 «Педагогічні основи професійно-
комукативної компетентності» - д. пед. н., проф. Р. Пріма, ОК 5 «Планування та стандарти наукової діяльності» - д.
екон. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Л. Єлісєєва. Педагогічна
практика забезпечується науковими керівниками аспірантів. Усі НПП, які працюють на ОНП, є штатними
співробітниками університету. Зарахування на роботу до ВНУ імені Лесі Українки здійснюється за конкурсним
відбором, в якому беруть участь 1 і більше претендентів. Викладання в аспірантурі вважається престижним, тому під
час конкурсного добору беруться до уваги рівень професіоналізму НПП, який вимірюється щорічним рейтингом
НПП, наявністю актуальних публікацій за фахом, науково-методичного забезпечення дисциплін та стажувань. ЕГ
констатує, що публікації НПП, які викладають ОК загальної підготовки, не повною мірою відповідають профілю
дисциплін. Зокрема, це стосується ОК 1, ОК 3 та ОК 5.

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

Університет демонструє чіткий, транспарентний та змагальницький алгоритм проведення конкурсного відбору
викладачів. ЗВО має належні локальні документи, що регулюють питання його проведення та містять
кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад: Положення щодо проведення конкурсного
відбору для заміщення вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(http://surl.li/bepdi), Положення про конкурсну комісію… (http://surl.li/bepdl), Положення про основні
кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади НПП (http://surl.li/deznj) у ВНУ імені Лесі
Українки, які опубліковані на сторінці відділу кадрів, де зокрема і розміщені оголошення про вакантні посади. Це
засвідчує постійну увагу менеджменту та усього колективу до питань кадрової політики. Конкурсна комісія, яку
очолює проректор з НР та рекрутації Ю. Громик, керуючись зазначеними положеннями, забезпечує контроль
належного рівня академічної кваліфікації кандидатів на вакантні посади, зокрема, перевіряє відповідність поданих
претендентами документів нормативно-правовим вимогам до НПП. Як з'ясувала ЕГ під час фокус-груп, при
проведені конкурсу на заміщення вакантних посад та визначенні тривалості контракту беруться до уваги рейтингові
показники НПП, їх досвід роботи, підвищення кваліфікації та думка здобувачів вищої освіти. Кожен НПП заповнює
індивідуальний план, за яким наприкінці року звітує про стан виконання. Викладачі, які забезпечують освітній
процес на ОНП, працюють на підставі діючих контрактів та є штатними співробітниками університету. Зустрічі з
менеджментом ЗВО дозволили експертній групі переконатися у високій вимогливості колективу до кандидатів на
заміщення вакантних посад, що дозволяє забезпечити належний рівень професіоналізму НПП, які викладають на
цій ОНП, ділову та товаристську атмосферу. Фокус-група з аспірантами довела, що вони задоволені професійним
рівнем НПП, задіяних до викладання дисциплін та проведення практики за ОНП, яка акредитується.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

ВНУ імені Лесі України, за словами ректора університету А. Цьося, велику увагу приділяє співпраці з
роботодавцями, в якості яких постає і сам університет як замовник підготовки наукових кадрів через аспірантуру,
так і органи місцевої влади. Потенційними роботодавцями є ЗВО регіону, України та зарубіжжя, із якими украдені
відповідні угоди про співпрацю. Як показала фокус-група зі стекголдерами, а також зустріч з гарантом ОНП В.
Бортніковим, університет має дружні стосунки з ПНУ імені Василя Стефаника, ДонНУ імені Василя Стуса, УжНУ,
Інститутом етнополітичних досліджень імені І. Кураса та іншими ЗВО та науковими установами України, які
реалізуються через опонування, рецензування, участь у спільних наукових заходах, публікаційній діяльності,
консультуванні аспірантів тощо. О. Коцюпа, яка є випускницею університету та наразі працює в Волинській обласній
раді, на фокус-групі вказувала на тривалу співпрацю з кафедрою, зокрема в межах ОНП, яка акредитується, в сфері
надання можливостей аспірантам для збору емпіричної інформації для своїх досліджень, спілкування з
депутатських корпусом, доступу до документації (депутатських запитів, рішень тощо).

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

До реалізації ОНП, яка акредитується, залучені внутрішні роботодавці, зокрема проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародної співпраці д.екон.н., проф. Л. Єлісєєва (ОК 5 «Планування та стандарти наукової діяльності»),
декан факультету історії, політології та національної безпеки, член групи забезпечення ОНП, д. політ.н., доц. Я.
Ярош (ОК 8 «Політичні партії у процесах демократичної трансформації в Україні»), завідувач кафедри політології
та публічного управління д. політ.н., проф. О. Ярош (вибіркові дисципліни). Фокус-група зі стеккголдерами довела,
що зовнішні стекголдери (В. Климончук, Ю. Остапець, О. Коцюпа) залучаються до моніторингу ОНП, наукових
заходів та спільних публікаційних проєктів, проте участь в освітньому процесі планують брати з цього навчального
року. Як зазначив під час фокус-групи з адміністративним персоналом начальник відділу міжнародних зв’язків В.
Коломечук, в університеті функціонує програма «Гостьовий лектор», проте досвіду залучення іноземних фахівців
для викладання за цією ОНП ще не було.

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

Професійний розвиток НПП у ВНУ імені Лесі Українки відбувається відповідно до Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки, в якому передбачено різні
форми підвищення кваліфікації та можливість НПП вільно обрати суб’єкта підвищення кваліфікації, в якості якого
можуть виступати і структурні підрозділи університету. Університет гарантує НПП збереження робочого місця та
середньої заробітної плати на період проходження стажування поза межами університету з відривом від освітнього
процесу. Як свідчать матеріали відомостей про самоаналіз, таблиці 2 «Зведена інформація про викладачів», надані
на запит ЕГ документи про міжнародну діяльність, а також матеріали фокус-групи з НПП, усі викладачі мають
відповідне підвищення кваліфікації, зокрема закордонне (А. Бояр – у 2018 р. та 2021 р., Ю. Борейко, О. Ярош - у
2019 р., Л. Єлісєєва, Е. Коляда, Р. Пріма - у 2020 р., Я. Ярош - у 2022 р.). У 2022 р. науково-педагогічне підвищення
кваліфікації пройшли члени групи забезпечення ОНП В. Бортніков (гарант), В. Бусленко та Я. Ярош. Як повідомила
начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Н. Балабуха, університет сприяє
розвитку професійних здібностей гарантів освітніх програм, для чого запроваджено Школу гарантів та щорічно
проводиться міжнародна конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції». Професійне
зростання НПП стимулюється рейтинговим оцінюванням їх діяльності, що здійснюється на підставі відповідного
Положення, результати якого враховуються під час конкурсного відбору та є підставою для заохочення. ЕГ
переконалася на фокус-групі з НПП, що всі вони обізнані щодо критеріїв рейтингової оцінки, процедури
нарахування балів та їх конвертації в грошову винагороду. Перші 300 осіб у рейтингу щорічно отримують таке
матеріальне заохочення, серед яких постійно є представники групи забезпечення освітнього процесу ОНП, яка
акредитується. Для презентації наукових доробок учасників освітнього процесу університет має власні фахові
видання категорії Б, серед яких з політичних наук ЗВО є засновником періодичних видань «Літопис Волині» та
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Для проведення власних досліджень
університет надає можливість викладачам та аспірантам користуватися науково-дослідною інфраструктурою,
зокрема аналітичним центром «Волинь», лабораторіями гендерних та соціологічних досліджень, які функціонують
на факультеті історії, політології та національної безпеки.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ВНУ імені Лесі Українки сформовано дієву нормативну систему стимулювання розвитку викладацької
майстерності, метою якої є підвищення мотивації ефективної праці, забезпечення здорової конкуренції,
стимулювання діяльності працівників, спрямованої на підвищення якості освіти та публікаційної активності.
Система передбачає матеріальне та моральне заохочення НПП, а також серію організаційних заходів, серед яких
можливість отримання творчої відпустки зі збереженням посади та заробітної плати для завершення дисертації,
оплата відряджень для участі НПП у наукових заходах (конференціях), створення умов для вивчення іноземної
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мови та складання іспитів на рівень володіння нею. Як повідомила начальник планово-фінансового відділу В.
Марчук під час фокус-групи, наразі університет повною мірою виконує свої фінансові зобов’язання щодо виплати
зарплати та надбавок за науковий ступінь та вчене звання усім учасникам освітнього процесу, а також готовий до
виплати преміальних за результатами рейтингової оцінки НПП в кінці року. Фокус-група з НПП довела, що
викладачі, які забезпечують освітній процес за ОНП, яка акредитується, регулярно отримують матеріальні
заохочення. Зокрема, Я. Ярош та В. Бусленко повідомили, що отримали премію за здобуття наукового ступеня
доктора наук. В університеті існує практика висування до відзначення державними, регіональними та
університетськими нагородами за видатні досягнення та сумлінну працю. Зокрема, на фокус-групі з НПП майже всі
присутні повідомили, що були відзначені різними нагородами з нагоди святкування 75-річчя факультету історії,
політології та національної безпеки.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ переконалася, що усі науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання на ОНП «Інституційні зміни
процесів демократичної трансформації в Україні», мають відповідну до ОК академічну кваліфікацію (науковий
ступінь та/або вчене звання, досвід науково-педагогічної діяльності та дослідної (аналітичної) роботи за фахом,
наукові публікації за тематикою дисципліни). До викладання на ОНП залучаються внутрішні роботодавці
(проректор, декан, завідувачі кафедр). У ВНУ імені Лесі Українки існує ефективна система сприяння професійному
розвитку викладачів, яка передбачає моральне та матеріальне заохочення за результатами рейтингового
оцінювання їх діяльності, яка є прозорою та передбачає зрозумілу систему накопичення балів та формування суми
грошового заохочення. Університет розробив чіткий, транспарентний та змагальницький алгоритм проведення
конкурсного відбору викладачів, який враховує нормативно-правові вимоги, а також результати рейтингування
НПП та думку здобувачів вищої освіти. Для професійного розвитку університет забезпечує НПП фаховими
виданнями категорії Б, науково-дослідною інфраструктурою, серією наукових заходів (конференцій, форумів тощо),
організовує навчання в Школі гарантів.

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

Слабкою стороною ЕГ визначає низьку залученість зовнішніх стекголдерів до проведення аудиторних занять та
рекомендує посилити роботу за цим напрямом, залучаючи до освітнього процесу і знаних фахівців галузі, і
політологів-практиків. Відмічаємо, що не усі представники групи забезпечення освітнього процесу мають публікації
за тематикою навчальних дисциплін, які викладають на цій ОНП. Тому ЕГ радить активізувати роботу щодо
наближення публікаційної діяльності НПП до тематики дисциплін, які вони викладають. Крім цього, ЕГ рекомендує
доповнити перелік кваліфікаційних вимог, що висуваються до кандидатів на вакантні посади НПП, документами,
які підтверджують рівень володіння українською мовою як державною; прописати чіткі критерії щодо визначення
терміну тривалості контракту при заміщенні вакантних посад НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, виявлені слабкі місця ОНП у контексті критерію 6
експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 Політологія відповідає рівню В за критерієм 6,
оскільки визначені слабкі місця не знижують якості підготовки докторів філософії за програмою, яка акредитується,
висловлені ЕГ пропозиції носять рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені в процесі реалізації
програми без внесення змін в її зміст та структуру.

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.

ЗВО демонструє високий рівень забезпечення матеріально-технічними засобами аудиторій, деканату та кафедри, які
відповідають цілям та програмним результатам ОНП. Університет має сучасну матеріальну базу та розвинену
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інфраструктуру. Наявний значний аудиторний фонд, у т. ч. дві аудиторії з мультимедійним обладнанням,
комп’ютерна зала, конференц-зала. Згідно відеоконференції у ВНУ імені Лесі Українки функціонує аналітичний
центр «Волинь», лабораторії гендерних та соціологічних досліджень, комп’ютерні лабораторії ВТЗН «Центр
інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» (http://cit.vnu.edu.ua/). У відділі є шість комп’ютерних
класів, усі комп’ютери об’єднані у корпоративну мережу з підключенням до інтернету (https://cutt.ly/bCy2YYY). У
корпусі, який належить факультету історії, політології та національної безпеки, наявні мультимедійні лекційні
аудиторії (https://cutt.ly/zCy2GT6). Згідно відомостей про самооцінювання, б ібліотечний фонд складає понад 845
тис. примірників, доступних користувачам у читальних залах, через електронний каталог (вільний доступ у режимі
24/7) та інституційний репозитарій (https://cutt.ly/1Cy2Xqz). Бібліотека надає доступ до наукової інформації
(https://cutt.ly/9Cy7TzL, https://cutt.ly/jCy7OTo). В усіх навчальних корпусах університету є вільний доступ до Wi-Fi.
Укриття в корпусі та гуртожитку забезпечені усім необхідним. Здобувачі та НПП підтвердили, що доступними є
комп’ютерні класи, Інтернет та Wi-Fi у читальній залі, а навчальні корпуси забезпечені вільним доступом до мережі
Інтернет на безоплатній основі. За результатами опитування здобувачів щодо повноти фондів наукової бібліотеки
ВНУ імені Лесі Українки, їх рівень оцінюється як цілком задовільний (два респонденти дали оцінку «5», шість
респондентів дали оцінку «4», два – «3»
(https://drive.google.com/file/d/17CpZTW0NghPTjkDWu2eeMuUma2n0_YIW/view). Під час онлайн-огляду
матеріально-технічної бази університету та за результатами зустрічі з менеджментом ЗВО, ЕГ переконалася, що
університетом виділяються достатні кошти на ремонт аудиторій та купівлю технічного оснащення. ЕГ констатує, що
керівництво ЗВО приділяє достатню увагу питанням розвитку матеріально-технічної бази університету та
забезпеченню комфортних умов навчання.

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.

Під час фокус-груп ЕГ пересвідчилася, що ЗВО забезпечує безоплатний доступ НПП та здобувачів до відповідної
інфраструктури і ресурсів, необхідних для реалізації ОНП: навчальні корпуси мають безкоштовний доступ до WI-FI
мережі, деякі аудиторні приміщення комп’ютеризовані, наявні актова та спортивні зали, майданчики, бібліотека,
включно з її базами даних та іншими інформаційними ресурсами. Вільним для НПП і аспірантів є доступ до
інформаційних ресурсів через розташовані в читальних залах бібліотеки комп’ютери, у тому числі до
наукометричних баз даних Scopus та WoS. Здобувачам гарантована можливість проходження педагогічної практики
та участь у наукових заходах, конференціях, публікаціях у «Літописі Волині» та «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» (категорія Б), збірниках конференцій «Політологічні читання імені професора
Богдана Яроша», «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», «Актуальні проблеми розвитку
природничих та гуманітарних наук», які щорічно проводяться у ВНУ імені Лесі Українки. У матеріалах
самооцінювання зазначено, що в ЗВО функціонують Наукове товариство аспірантів і студентів, Рада молодих
вчених, Центр культури і дозвілля, Центр волонтерів ВНУ імені Лесі Українки, спорткомплекс, стадіони, база
практик - табір «Гарт». На факультеті історії, політології та національної безпеки є Простір ідей, у корпусі
розташовано стіл для настільного тенісу, який використовується під час перерв та у позанавчальний час. Здобувачі
мають змогу підвищувати рівень мовної компетентності у центрах вивчення іноземних мов (https://cutt.ly/mCulu7G),
Мовному центрі «Світ». В усіх корпусах та гуртожитках є скриньки довіри, де можна залишити зауваження та
пропозиції щодо організації освітнього процесу. ЕГ робить висновок, що створене у ЗВО освітнє середовище
орієнтоване на задоволення потреб викладачів та здобувачів. Згідно результатів опитування, здобувачі задоволені
навчанням за обраною ОНП.

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.

В університеті є відділ охорони праці (https://cutt.ly/UCsC3NX), який функціонує відповідно до Положення про
відділ охорони праці ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/PCsCLIu). У ЗВО розроблені та затверджені
положення, інструкції з питань охорони праці та БЖД (https://cutt.ly/ACsCIwf). Як зазначено у відомостях
самооцінки, у ВНУ імені Лесі Українки при відділі молодіжної політики та соціальної політики діє психологічна
служба, яка надає безоплатну допомогу працівникам та здобувачам (https://cutt.ly/GCuGOKJ), реабілітаційна
клініка (https://cutt.ly/dCuGDWB; https://cutt.ly/TCuGKrT); центр духовно-психологічної підтримки населення у
стресових ситуаціях (https://cutt.ly/CCuGB3X), здійснюється онлайн щотижневе безоплатне надання психологічної
підтримки населенню в умовах військових дій (https://cutt.ly/2CuHrxU), започатковано курси базового володіння
зброєю (https://cutt.ly/CCuHlUN; https://cutt.ly/dCuHn3h). У корпусі, де здійснюється освітній процес за ОНП, є
приміщення, яке може бути використане як укриття під час повітряних тривог. У період карантину робота
університету організована з дотриманням належних протиепідемічних заходів та рекомендацій МОЗ України щодо
освітнього процесу у період пандемії. Під час зустрічей з представниками НПП та здобувачами, випускниками було
отримано інформацію про постійну, неформалізовану взаємодію між ЗВО та аспірантами. Візуальний огляд
матеріально-технічної бази, а також фокус-групи зі здобувачами вищої освіти дозволяють говорити про врахування
ЗВО інтересів здобувачів при його облаштуванні. Зауважень або скарг під час фокус-груп зі здобувачами вищої
освіти, випускниками кафедри та представниками студентського самоврядування, щодо не урахування їхніх
інтересів та потреб, отримано не було.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Здобувачі та випускники кафедри під час зустрічі з ЕГ запевняли експертну групу, що вони відчувають
консультативну, інформаційну та соціальну підтримки збоку навчально-педагогічних працівників та адміністрації
факультету та кафедри. Згідно відомостей про самооцінювання та інформації, отриманої під час фокус-груп,
координацію освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти до 2022 р. здійснював відділ
аспірантури та докторантури (https://cutt.ly/LCs7SDX). Із травня 2022 р. обов’язки щодо забезпечення підготовки
докторів філософії та докторів наук розподілені між структурними підрозділами університету у межах їх
повноважень: приймальною комісією, навчальним відділом, науковою частиною, навчально-методичним відділом
забезпечення якості вищої освіти, відділом кадрів, деканатами факультетів. Основи соціальної політики та
психологічної роботи університету закладені у Положенні про психологічну роботу у ВНУ імені Лесі Українки
(https://cutt.ly/jCdqMKO) та Положенні про соціальну політику ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/2CdweUM).
Інформаційну підтримку здобувачі вищої освіти отримують через сайт ВНУ імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/uk), соціальні мережі ЗВО (https://www.facebook.com/vnu.edu.ua/), кафедру політології та
публічного управління (https://bit.ly/3u0ttNp), факультет історії, політології та національної безпеки
(https://bit.ly/3jLm4Nv). Інформаційну підтримку надає також бібліотека у режимі онлайн
(https://cutt.ly/WCiYnOD). За результатами опитування здобувачі виказали задоволення рівнем освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки (протокол № 7 від 16.03.2022 р.).
Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти свідчать про те, що загалом усі респонденти високо
оцінили рівень консультаційної та інформаційної підтримки університету і кафедри (вісім респондентів дали оцінку
«5», два «4»). Також більшість опитаних влаштовує розклад занять (як зручний його оцінюють 60 % опитаних, інші
40 % з цим погоджуються частково). Рівень комунікації з науковим керівником здобувачами оцінюється по-різному:
від 3-х до 5-ти балів, що пояснюється умовами пандемії COVID-19 та початком повномасштабної агресії з боку
збройних сил рф. Щодо соціальних проблем, то більшість респондентів звертали увагу на транспортні проблеми (30
%), падіння життєвого рівня (30 %), високу вартість публікацій у фахових виданнях (40 %) тощо
(https://drive.google.com/file/d/17CpZTW0NghPTjkDWu2eeMuUma2n0_YIW/view).

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

Зі слів гаранта, НПП та інформації з відомостей самооцінювання, особи з особливими освітніми потребами на ОНП
не навчаються. Для таких осіб ЗВО створює відповідні умови, спрямовані на реалізацію їх права на освіту, що
зазначено у Правилах прийому до аспірантури та докторантури (https://cutt.ly/kCF5gL8) та Положенні про
організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковом) та науковому
рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/cCF7RPd). Для осіб з обмеженою мобільністю навчальні корпуси
обладнані пандусами (https://cutt.ly/sCdxY9E) та надається спеціальний супровід (https://cutt.ly/lCdxiy9). В окремих
корпусах для осіб з проблемами зору є таблички зі шрифтом Брайля. У ЗВО працює Інклюзивний хаб. У 2018 р.
відкрито реабілітаційну клініку ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/YCdWTtd). Загалом практика забезпечення
умов для реалізації права на освіту осіб із особливими освітніми потребами є позитивною та відповідає сучасним
європейським тенденціям.

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.

У ЗВО визначено чіткі механізми та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані з
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією). Питання щодо запобігання та врегулювання
конфліктних ситуацій регламентується Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/uj6Zasi). Процедуру подання апеляції щодо результатів підсумкового
контролю здобувачів третього рівня вищої освіти визначено Положенням про організацію освітньо-наукового
процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки. У
матеріалах самооцінки зазначено, що на факультетах та у гуртожитках є скриньки довіри для розміщення скарг і
зауважень. На сайті університету розміщено інформацію стосовно діяльності університету щодо запобігання,
виявлення та протидії корупції у ЗВО (https://cutt.ly/OCd23IS). Розроблена антикорупційна програма
(https://cutt.ly/CCdVPzq). У штаті ЗВО є уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ВНУ імені
Лесі Українки (https://cutt.ly/UCdZUHd; https://cutt.ly/qCdZnyK). 80 % опитаних зазначили, що ознайомлені з
процедурою врегулювання конфліктних ситуацій в університеті, 20 % стверджують, що ознайомлені лише частково.
Усі респонденти зазначили, що під час навчання в університеті з фактами гендерної дискримінації або сексуальними
домаганнями вони не зустрічалися
(https://drive.google.com/file/d/17CpZTW0NghPTjkDWu2eeMuUma2n0_YIW/view). Загалом, освітнє середовище ЗВО
є сприятливим для здобувачів вищої освіти: вони переважно орієнтуються, до кого можна звертатися для вирішення
різних питань. Зі слів гаранта ОНП, здобувачів та НПП, на цій ОНП відсутні конфліктні ситуації.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Університет вживає заходів для удосконалення матеріально-технічної бази (ремонт та технічне оснащення
аудиторного фонду, оновлення мультимедійного обладнання структурних підрозділів та кафедр). Матеріально-
технічна база університету загалом сприяє досягненню мети та програмних результатів ОНП. Для безпеки
освітнього процесу в університеті наявні укриття, які обладнані усім необхідним. Створено Простір ідей для
культурного та здорового дозвілля, навчання і відпочинку здобувачів освіти. ЗВО надає вільний доступ до
інформаційних ресурсів, у тому числі до наукометричних баз даних Scopus та WoS. Комунікація забезпечується
сучасними засобами зв’язку, зокрема за допомогою соціальних мереж, для чого створені сторінки кафедри
політології та державного управління, факультету історії, політології та національної безпеки у Фейсбуці та
Інстаграмі. За потреби здобувачі освіти можуть скористатися послугами психологічної служби, реабілітаційної
клініки та отримати соціальну допомогу.

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

ЕГ відмічає, що лабораторії гендерних та соціологічних досліджень, а також аналітичний центр “Волинь”
потребують сучасної комп’ютерної техніки та відповідного ліцензійного програмного забезпечення. Крім цього,
констатуємо відсутність пунктів харчування та надання першої медичної допомоги в корпусі факультету історії,
політології та національної безпеки. ЕГ рекомендує обладнати лабораторії та аналітичний центр “Волинь”
комп’ютерною технікою, сучасним ПО та передбачити можливість створення пунктів харчування та надання першої
медичної допомоги.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, виявлені слабкі місця ОНП у контексті критерію 7
експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 “Політологія” відповідає рівню В за критерієм 7,
оскільки визначені слабкі місця не знижують якості підготовки докторів філософії за програмою, яка акредитується,
висловлені ЕГ пропозиції носять рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені в процесі реалізації
програми без внесення змін в її зміст та структуру.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ВНУ імені Лесі Українки має встановлені локальними нормативними документами процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, яких університет дотримується в
повному обсязі із забезпеченням прозорості та залучення широкого кола зацікавлених осіб до кожного з визначених
процедурою кроків. ОНП «Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні» започаткована у
2016 р. і наразі вже має декілька редакцій, отриманих за результатами моніторингу її змісту, якості освітньої
діяльності, узгодження з новими вимогами законодавства України та університетських нормативних документів,
урахування думки стейкголдерів тощо. Аналіз редакцій ОНП 2016, 2020/2021 та 2022 рр., зустріч з гарантом В.
Бортніковим та фокус-групи з НПП, стейкголдерами, аспірантами довели, що процес моніторингу є щорічним і
прозорим, до якого може долучитися будь-яка зацікавлена особа. За результатами моніторингу, як зазначила
начальник НМВЗЯВО Н. Балабуха під час фокус-групи, може ухвалюватися одне із двох можливих рішень:
затвердити ОНП у новій редакції або перезатвердити ОНП без змін. Останнє застосовується у разі, якщо висловлені
під час громадського обговорення пропозиції не призвели до змін змісту, структури, мети та ПРН, а стосувалися
лише оновлення змістовного контенту ОК та вибіркових дисциплін. Таким правом скористалася група забезпечення
ОНП у 2021 році, що підтверджується витягом з протоколу №17 від 13.04.2021 р. засідання кафедри. Він засвідчує
обговорення результатів моніторингу ОНП та урахування пропозицій щодо здійснення освітнього процесу у 2021-
2022 н.р. у вигляді розширення бази дисциплін вільного вибору. У 2022 р. ОНП переглядалася з урахуванням думки
стейкголдерів, які призвели до змін у структурі ОК, зокрема: до циклу загальної підготовки ввели ОК 5 «Планування
та стандарти наукової діяльності», до циклу професійної підготовки – ОК 6 «Теорія і практика політичних
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процесів», ОК 7 «Особливості становлення і розвитку демократичних інститутів в Україні», ОК 8 «Політичні партії у
процесах демократичної трансформації в Україні». Крім того, було уточнено мету ОНП, її фокус та особливості,
збільшено обсяг елективних дисциплін ОНП та відповідно зменшено обсяг її обов’язкової складової на 1 кредит. За
результатами обговорення група забезпечення розробила нову редакцію ОНП 2022 р., яка і виноситься на
акредитацію. ОНП 2022 р. затверджена рішенням вченої ради ВНУ імені Лесі Українки (протокол №8 від
28.06.2022 р.), введена в дію наказом ректора №220 від 29.06.2022 р. та застосовується для підготовки докторів
філософії за спеціальністю 052 «Політологія» з 2022-2023 н.р. Під час фокус-груп ЕГ переконалась, що до процесу
обговорення залучаються і зовнішні, і внутрішні стейкголдери, обираючи самостійно спосіб такої участі –
рецензування, опитування на сайті, участь у засіданні кафедри, комунікативні заходи тощо. Два з них
використовуються регулярно – рецензування та участь у засіданні кафедри.

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.

. Відповідно до Положення про систему забезпечення якості вищої освіти в ВНУ імені Лесі Українки для врахування
побажань здобувачів вищої освіти щодо якості та об’єктивності провадження освітньої діяльності, якості викладання
навчальних дисциплін, наявної системи оцінювання та організації самостійної роботи в університеті проводяться
анонімні опитування здобувачів вищої освіти, з результатами яких можна ознайомитися на сторінці НМВЗЯВО у
вкладці «Моніторинг якості вищої освіти» (http://surl.li/dfzpk). ЕГ зазначає, що аналіз результатів опитування
носить узагальнений характер, де врахована думка аспірантів без розподілу за ОНП. Для з’ясування думки
аспірантів цієї ОНП проводиться окреме анонімне опитування, з аналітичними звітами якого за останні два роки
можна ознайомитися на сторінці факультету історії, політології та національної безпеки (вкладка 052
«Політологія»/ «Аспірантура»). Під час фокус-групи всі аспіранти підтвердили участь у таких опитуваннях та
засвідчили, що їх регулярно долучають до обговорення мети, структури, програмних результатів ОНП, зокрема
запрошують на засідання кафедри, де це питання розглядається. До складу групи забезпечення ОНП аспірантів не
вводили, отже, долучитися до обговорення вони можуть або через анкету на сайті університету, або в усній формі,
зокрема під час участі в засіданні кафедри. Надані на запит витяги з протоколів таких засідань засвідчують участь
аспірантів в обговоренні та висловленні певних пропозицій щодо внесення змін до ОНП. Зокрема, у 2020 р.
аспіранти В. Стасюк та В. Стрелков підтримали пропозицію щодо посилення особливостей програми та зміни її
назви (пр. №10 від 04.03.2020 р.). У 2021 р. аспіранти Я. Гончарук та А. Бугайчук пропонували посилити
регіональний контекст та дослідження етнополітичної складової політичних процесів, що було враховано у введенні
до переліку вибіркових дисциплін відповідних курсів (пр. №17 від 13.04.2021 р.). У 2022 р. аспірант А. Бугайчук
пропонував посилити зміст програми за рахунок освітніх компонентів прикладного характеру (пр. №9 від
16.05.2022 р.). ЕГ під час фокус-групи переконалася, що всі пропозиції аспірантів враховуються в новій редакції
ОНП, а самі вони задоволені процедурою долучення до обговорення якості ОНП, удосконалення її змісту та
структури і висловили готовність продовжити цей досвід у майбутньому. Під час фокус-групи з представники
студентського активу ЕГ з'ясувала, що створені в ВНУ імені Лесі Українки наукове товариство студентів та
аспірантів, РМУ, профспілкові організації поінформовані про систему моніторингу якості освітніх програм в
університеті, знають про своє право на внесення пропозицій щодо їх удосконалення, проте такою можливістю не
користувалися. Голова РМУ Г. Голуб повідомив, що вони опікуються всіма питаннями, що пов'язані з навчанням та
дослідницькою складовою підготовки докторів філософії в університеті, представляють інтереси молодих учених та
аспірантів у вченій раді, в РМУ Волинської області та РМУ при МОН України.

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

Аналіз інформації, наведеної у відомостях про самооцінювання, наявних рецензій ОНП 2022 р., наданих на запит
витягів з протоколів засідань кафедри політології і публічного управління, фокус-груп зі стейкголдерами та
адміністрацією ВНУ імені Лесі Українки засвідчили, що університет регулярно залучає потенційних внутрішніх та
зовнішніх роботодавців до періодичного перегляду ОНП. Форми залучення є різноманітними: листи-рецензії, усні
пропозиції під час зустрічей в університеті та наукових заходах. Зокрема, до процедури рецензування ОНП
залучалися: д. політ. н., проф. В. Климончук (ПНУ імені Василя Стефаника), д. політ. н., проф. Ю. Остапець (УжНУ),
які мають власний досвід та програми підготовки докторів філософії за цією ж спеціальністю в своїх ЗВО, що
дозволяє їм оцінити академічну та наукову складову підготовки аспірантів за ОНП, яка акредитується, надати
рекомендації щодо її удосконалення, формування унікальності тощо. Присутня на фокус-групі випускниця
університету, начальник відділу забезпечення діяльності керівництва Волинської обласної ради, О. Коцюпа
повідомила, що постійно співпрацює з кафедрою, гарантом та аспірантами, звертаючи увагу на зміст та якість
підготовки докторів філософії з позицій їх спроможності та готовності до роботи в органах публічної влади. Активну
участь у перегляді ОНП беруть внутрішні роботодавці, зокрема декан факультету історії, політології та національної
безпеки д. політ. н., доц Я. Ярош, який входить до групи забезпечення ОНП та декан факультету міжнародних
відносин д. політ. н., проф. А. Шуляк. Під час фокус-групи вона наголошувала на наявному досвіді взаємного
внутрішнього моніторингу програм підготовки докторів філософії за спеціальностями 052 «Політологія» та 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», які позбавлені ознак конкуренції і спрямовані
на формування у кожної з них своєї унікальності, особливостей та предметного поля вивчення.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

ОНП «Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні» акредитується вперше і має наразі
тільки одного випускника, котрий успішно захистив дисертаційне дослідження в порядку експерименту в разовій
спеціалізованій вченій раді та здобув науковий ступінь доктора філософії з політичних наук (В. Стрелков), який
працює старшим лаборантом кафедри національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки. На фокус-групі зі
стейкголдерами, в якій В. Стрелков брав участь, ЕГ переконалася в тому, що він високо оцінює якість ОНП, сам
долучається до процесу перегляду ОНП і бачить своє майбутнє саме на викладацькій посаді. Загалом в університеті
налагоджена система моніторингу траєкторії працевлаштування випускників, що віднесено до функціоналу
профконсульта відділу молодіжної політики та соціальної роботи В. Корнійчук. На фокус-групі вона повідомила, що
університет проводить систематичні заходи, зокрема забезпечує формування інформаційної бази даних про
випускників університету. У ВНУ імені Лесі Українки діє Асоціація випускників, проводяться тематичні та ювілейні
зустрічі з випускниками, підтримується зв’язок з ними через соціальні мережі. Присутні на фокус-групі зі
стейкголдерами А. Кулик (випускник 2004 р.), А. Шуляк (випускниця 2010 р.), В. Стрелков (випускник 2021 р.)
підтвердили таку практику та зазначили, що всіх випускників аспірантури та докторантури за спеціальністю 052
“Політологія” поєднує приналежність до наукової школи професора Б. Яроша. Всі вони працюють у ВНУ імені Лесі
Українки, активно беруть участь у “Політологічних читаннях імені професора Б. Яроша” та інших наукових заходах,
які організовує кафедра політології та публічного управління.

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

ЕГ на підставі аналізу матеріалів сайту ЗВО, відомостей про самооцінювання, аналітичних звітів за результатами
опитування аспірантів та під час фокус-груп переконалася, що ВНУ імені Лесі Українки демонструє високі стандарти
культури якості освіти та освітньої діяльності, яка визнається стратегічним пріоритетом розвитку університету та
забезпечується системою нормативних документів, відповідних структурних підрозділів. Серед них провідне місце
займає навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SCqYmCe), який визначає та
реалізує процедури і заходи забезпечення якості вищої освіти в університеті. Як повідомила начальник цього відділу
Н. Балабуха, працівники відділу, гаранти та групи забезпечення освітніх програм щорічно проводять внутрішні
аудити ОНП: аналіз кадрового забезпечення підготовки фахівців, методичного, інформаційного забезпечення тощо,
надають рекомендації викладачам, кафедрам, структурним підрозділам щодо покращення якості освіти.
Проводяться зустрічі ректора, керівників структурних підрозділів з науково-педагогічними працівниками,
здобувачами вищої освіти, гарантами; наради, круглі столи адміністрації, керівників структурних підрозділів
університету з деканами факультетів, завідувачами кафедр, гарантами. Вживаються заходи щодо удосконалення
організаційної структури університету, зокрема це стосується ліквідації у 2022 р. відділу аспірантури і докторантури,
що на думку усіх учасників освітнього процесу, як з’ясувала ЕГ в ході фокус-груп, посилює відповідальність
факультетів та кафедр за якість підготовки докторів філософії. З метою уникнення дублювання навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін та наближення його до світових стандартів та рекомендацій
Нацагентства, університет перейшов на силабуси і більше не послуговується робочими програмами навчальних
дисциплін. Із 2019 р. у ЗВО функціонує Школа гарантів. Зокрема, у 2022 р. відбулися 9 зустрічей з гарантами та
групами забезпечення для роз’яснення критеріїв оцінки освітніх програм, які застосовуються експертами
Нацагентства під час акредитації. Кожна зустріч у межах Школи присвячувалась одному з критеріїв і передбачала
обмін досвідом гарантів ОП, які вже пройшли акредитацію, щодо вимог, а також визначених ЕГ сильних сторін,
слабких місць та недоліків. Гарант ОНП В. Бортніков підтвердив, що такі заняття в межах школи, індивідуальні
консультації начальника відділу Н. Балабухи та завідувачки кафедри політології та публічного управління О. Ярош,
яка є експерткою Нацагенства, допомогли при перегляді ОНП 2022 року та в процесі ії реалізації. Суттєвих
недоліків під час внутрішнього аудиту виявлено не було. Разом із тим, у межах загальноуніверситетських заходів з
підвищення якості вищої освіти група забезпечення ОНП та кафедра, яка відповідає за її реалізацію, вжили заходів
щодо удосконалення інструментарію опитування, аналізу та оприлюднення його результатів на сайті університету.

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

ОНП «Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні» акредитується уперше, отже, при
перегляді змісту ОНП та забезпеченні якості освітнього процесу на ній послуговуються досвідом інших ОНП в
університеті, які успішно пройшли акредитаційну експертизу в 2020-2021 рр. (https://vnu.edu.ua/uk/sertyfikaty-pro-
akredytatsiyu). Зокрема, вжито заходів щодо розширення переліку вибіркових дисциплін, уточнення особливостей
програми, організації роботи зі стейкголдерами. Враховано пропозицію активізувати роботу стосовно налагодження
та зміцнення наукових, освітніх контактів з науковими установами та закладами освіти, свідченням цього є
підписання договорів про освітньо-наукове співробітництво тощо. Гарант ОНП В. Бортніков та Н. Балабуха на
фокус-групах зазначали, що зовнішня складова забезпечення якості вищої освіти реалізується і шляхом участі
представників університету в різноманітних тематичних заходах (тренінгах, семінарах тощо) Національного
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агентства із забезпечення якості вищої освіти, МОН України, досвіду інших ЗВО, а також використовуючи власний
майданчик для обміну думок та досвіду – щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Третій рівень
освіти в Україні: становлення та тенденції» (https://ra.vnu.edu.ua/viddil-aspirantury-i-doktorantury/tretij-riven-osvity-
v-ukrayini-stanovlennya-ta-tendentsiyi/).

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

Як пересвідчилась ЕГ, ВНУ імені Лесі Українки сповідує високі стандарти культури якості та доброчесності, всебічно
сприяє формуванню культури високої якості серед усіх учасників освітнього процесу та популяризує позитивні
практики всій академічній спільноті України. Зокрема, університет є ініціатором проведення міжнародної
конференції «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» та Всеукраїнського науково-педагогічного
стажування «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у
сучасних умовах війни». Адміністрація університету під час фокус-групи наголошувала на вагомості цього аспекту
діяльності ЗВО, що знайшло своє відображення в Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 рр, де
«якість освіти задля свободи, прозорості і гідності» визначається стратегічною метою розвитку та, водночас,
цінністю: «Ми дотримуємося високих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні. Для Університету
абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які вияви корупційної поведінки. Учасники університетської спільноти
отримують фахову підготовку державною мовою, мовою міжнародного спілкування – англійською, а також іншими
іноземними мовами» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf.) У ході фокус-груп ЕГ
переконалась, що на виконання цих стратегічних пріоритетів спрямована спільна дія усіх структурних підрозділів,
цінності якості та доброчесності сповідують усі учасники освітнього процесу. Разом з тим відмічаємо, що в редакції
ОНП 2022 р. відсутня інформація про внутрішню систему якості освіти в університеті.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До сильних сторін програми ЕГ відносить наявну в університеті високу культуру якості, яка забезпечується
злагодженою роботою внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Цінності якості та доброчесності поділяють
усі учасники освітнього процесу, які демонструють відкритість для удосконалення та набуття нового досвіду,
зокрема через наявну в університеті систему навчальних зустрічей в межах Школи гарантів, конференції та
програми науково-педагогічного стажування з питань якості освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.
Університет проводить щорічні опитування здобувачів вищої освіти, результати яких є публічними й
оприлюднюються на сайті університету. ЗВО демонструє системність моніторингу якості ОНП, залучення до процесу
їх перегляду зовнішніх стейкголдерів, які діють на підставі укладених угод про співпрацю і вільно обирають спосіб
свого залучення (рецензування, опитування, участь у засіданні кафедри). До реалізації та перегляду ОНП залучені
внутрішні роботодавці, серед яких є випускники цієї ОНП.

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

Суттєвих недоліків не виявлено. Слабкою стороною можна визначити відсутність опису внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти в ОНП. Тому ЕГ рекомендує при оновленні змісту ОНП на наступний рік
передбачити в її структурі розділ про внутрішню систему якості вищої освіти в університеті.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони і позитивні практики ОНП у контексті критерію 8 експертна група
дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 «Політологія» відповідає рівню В за критерієм 8, оскільки висловлені
пропозиції носять рекомендаційний характер і суттєво не впливають на якість підготовки докторів філософії за цією
ОНП.
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

ВНУ імені Лесі Українки має сформовану нормативну базу, що встановлює правила і процедури, які регулюють
права та обов’язки учасників освітнього процесу. Так, до таких нормативних актів належить: Статут ВНУ імені Лесі
Українки (https://cutt.ly/eXHQV0P), Колективний договір ВНУ імені Лесі Українки на 2021–2025 роки
(https://cutt.ly/tCGuBoV), Правила внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/LCGiwn8),
Кодекс академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/FCGioKf); Положення про здобуття
наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/eCGocwS), Положення
про підготовку докторів філософії у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/eCGocwS), Положення про порядок і
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/CCGoVG9), Положення про
організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-
творчому) та науковому рівнях у ВНУ Лесі Українки (https://cutt.ly/AV06BZX) тощо. Доступність зазначених правил
та процедур забезпечується наданням вільного доступу до відповідних документів, шляхом їх розміщення на сайті
університету. Прописані правила і процедури є зрозумілими для сприйняття. Під час зустрічей учасники освітнього
процесу підтвердили, що розуміються на нормативній базі ЗВО та мають змогу легко ознайомитись із зазначеною
інформацією.

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.

Сайт університету містить окремий розділ «Громадське обговорення ОПП» (https://vnu.edu.ua/uk/hromadske-
obhovorennya), у якому розміщуються ОПП та ОНП, а також їх проєкти, запропоновані до громадського
обговорення. Окремо у цьому розділі є архів ОП за попередні роки, проте спроба ЕГ переглянути ОНП
«Інституційні зміни процесу демократичних трансформації в Україні» за 2020/2021 р. наштовхнулась на
непрацююче посилання. Тим не менш, дана редакція ОНП доступна на сторінці профілю освітньої програми
(https://cutt.ly/1V3J6Qe). Також на сайті присутня остання редакція ОНП. Зі свого боку, разом з чинними ОП на
сайті також розміщено навчальні плани, з якими можна вільно ознайомитись. Крім цього, поряд з кожною чинною
ОП та навчальним планом опубліковано посилання на електронну анкету для пропозицій, яка працює на постійній
основі, що дозволяє збирати пропозиції не тільки під час громадського обговорення проєкту нової редакції ОНП, а й
упродовж всього строку дії чинної ОНП. У контексті строків оприлюднення, стейкголдери повідомили, що з вчасним
отриманням доступу до проєкту нової редакції ОНП не виникало проблем.

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.

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 052 «Політологія» розміщена на сторінці факультету історії,
політології та національної безпеки (https://cutt.ly/3V3FtoN), на сторінці профілю ОП (https://cutt.ly/tV3HAcA), у
розділах «Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін» (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations) та «Громадське
обговорення ОПП» (https://vnu.edu.ua/uk/hromadske-obhovorennya) сайту університету. У структурі самої ОНП
розкривається її мета, основний фокус, особливості, загальні та фахові компетентності, програмні результати
навчання, перелік освітніх компонент тощо. Також на сторінці факультету розміщено навчальний план, рецензії на
ОНП та перелік нормативних дисциплін. Зі свого боку, на сторінці профілю ОНП присутні не тільки остання
редакція ОНП та навчальний план, а й перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін
(https://cutt.ly/tV3HAcA). Поряд з переліком нормативних дисциплін розміщені силабуси до них, а перелік
вибіркових супроводжується короткою довідкою про їх структуру, обсяг годин та тематичне наповнення.
Враховуючи наявність здобувачів другого року навчання, які навчаються за ОНП 2020/2021 р., на сайті також
розміщена відповідна редакція ОНП й перелік нормативних та вибіркових дисциплін за їх ОНП
(https://cutt.ly/1V3J6Qe).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Університет демонструє направленість на дотримання політики прозорості та відкритості. ЗВО визначено чіткі і
зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, та які розміщено
у відкритому доступі на сайті університету. На сайті оприлюднено достовірну інформацію щодо ОНП, обсяг якої є
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достатнім для інформування стейкголдерів. ЗВО практикується постійний збір зворотного зв’язку від
заінтересованих сторін.

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

Зважаючи на здійснений аналіз ЗВО та ОНП за критерієм 9, ЕГ рекомендує: уточнити назву розділу сайту з
«Громадське обговорення ОПП» на «Громадське обговорення ОП», оскільки в ньому розміщуються проєкти не
тільки освітньо-професійних, а й освітньо-наукових програм, а також розглянути можливість забезпечення
відкритого доступу до відповідей в анкетах для пропозицій зацікавлених сторін на сайті університету.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики ОНП у контексті критерію 9 ЕГ дійшла висновку, що
ОНП спеціальності 052 «Політологія» відповідає рівню В за цим критерієм. Пропозиції, висловлені ЕГ, носять
рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені у найближчий період часу.

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.

Наукові інтереси аспірантів пов’язані з тематикою демократичних перетворень в Україні та у Волинському регіоні
зокрема, що і зумовило перейменування у 2020 р. ОНП та зміни ОК циклу професійної підготовки в редакції ОНП
2022 р. Зокрема, це стосувалося введення ОК 7 «Особливості становлення та розвитку демократичних інститутів в
Україні» (6 кредитів) та ОК 8 «Політичні партії у процесах демократичної трансформації в Україні» (6 кредитів).
Крім того, для забезпечення наукових інтересів аспірантів щороку оновлюється перелік елективних дисциплін. Під
час низки фокус-груп, зокрема, із гарантом, керівництвом ЗВО та здобувачами йшла мова про те, що основним
місцем роботи для здобувачів будуть ЗВО. Підготовці аспірантів як дослідників сприяють ОК циклу загальної
підготовки, зокрема ОК 1 «Філософія та методологія науки» (5 кредитів), ОК 5 «Планування та стандарти наукової
діяльності» (3 кредити) та ОК 3 «Академічна доброчесність та наукова етика» (3 кредити), що формують загальні та
фахові компетенції, а також навички презентувати результати дослідження в академічному і неакадемічному
контекстах, усно та письмово, у формі наукових семінарів, зустрічей та громадських ініціатив. Здатність
професійного усного та письмового спілкування іноземною мовою забезпечується ОК 2 «Іноземна мова для
академічних цілей» (8 кредитів). Підготовку до викладацької діяльності забезпечують ОК 4 «Педагогічні основи
професійно-комунікативної компетентності» (3 кредити) та ОК 9 «Педагогічна практика» (6 кредитів).
Дослідницька складова підготовки аспірантів забезпечується можливістю виконати частину свого дослідження в
межах аналітичного центру «Волинь», навчально-наукових лабораторій гендерних та соціологічних досліджень, а
також шляхом залучення до форм академічної мобільності та участі в грантових дослідженнях.

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

Експерти співставили тематику наукової діяльності аспірантів та їх наукових керівників і засвідчують їх високу
відповідність, що підтверджує надана на запит ЕГ інформація за ОНП «Інституційні зміни процесів демократичної
трансформації в Україні». Під час затвердження тематики НДР (яка виконується за рахунок другої половини
робочого дня викладачів) обов’язково враховується тематика наукових досліджень здобувачів. У цьому контексті ЕГ
засвідчує, що наукові інтереси аспірантів високо релевантні предметному полю ОНП, кафедральній НДР та
науковим інтересам керівників. Наприклад, 1) «Вплив екологічних партій на політичні процеси в Україні» (А.
Бугайчук), наук. кер. проф. Я. Ярош (Трансформація політичних партій в Україні: монографія. Луцьк: АКВА ПРІНТ,
2019. 274 с.) 2) «Етнократія в політичному дискурсі Польської республіки» (М. Боровець), наук. кер. проф. В.
Бортніков (Етнічні спільноти та конфесії в Україні: історія та сучасність. Український історичний журнал. 2020. № 4.
С. 218–222. (Web of Science); 3) «Інституціалізація волонтерського руху в Україні (2014–2018 рр.)» (О. Ляшук), наук.
кер. проф. М. Філіпович (Становлення та розвиток волонтерського руху на Волині (2013–2020). KELM (Knowledge,
Education, Law, Management). 2020. № 2. С. 297–311.). Існує практика спільних публікацій аспірантів і наукових
керівників. Зокрема, М. Боровець та В. Стасюк мають спільну публікацію з В. Бортніковим, а О. Лящук – з М.
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Філіпович. Наукові інтереси НПП оприлюднюються на Wiki-сторінці кафедри політології та публічного управління,
що дає змогу майбутнім аспірантам заздалегідь ознайомитися із науковим доробком викладачів – майбутніх
керівників дисертаційного дослідження. Також, до прикладу, можна переглянути профілі викладачів кафедри
політології та державного управління, де вказано сферу наукових інтересів і публікаційна активність. У межах
спільної тематики демократичних трансформацій кожен з аспірантів має свій дослідницький інтерес. Зокрема,
аспіранти Я. Гончарук, А. Бугайчук, Л. Федорук, С. Моргун досліджують різні аспекти діяльності політичних партій,
що співпадає з науковими інтересами їх наукового керівника Я. Яроша, дисертаційне дослідження якого присвячено
вивченню політичної конкуренції парламентських партій. При цьому Я. Гончарук досліджує еволюцію участі
політичних партій у місцевих виборах, А. Бугайчук - вплив екологічних партій на політичні процеси, Л. Федорук -
безпекову політику парламентських партій в Україні, С. Моргун - особливості формування та еволюції партійної
системи Волинської області, що відображається в назві роботи та тематиці їхніх публікацій.

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).

Аналіз відомостей про самооцінювання, наданих на запит матеріалів, зокрема списку наукових публікацій
аспірантів, фокус-групи з учасниками освітнього процесу дозволяє ЕГ стверджувати, що ВНУ імені Лесі Українки
забезпечує здобувачів можливостями для проведення своїх досліджень із використанням наявної науково-дослідної
інфраструктури, зокрема аналітичного центру «Волинь», лабораторій гендерних та соціологічних досліджень, які
створені на факультеті історії, політології та національної безпеки. Запрошена на фокус-групу представниця
аналітичного центру «Волинь» О. Кузьмук засвідчила, що центр проводить дослідження соціально-політичних
процесів Волинського регіону і долучає аспірантів до процесу збору інформації, її обробки та формулювання
результатів. Центр має відповідно матеріально-технічну базу та програмне забезпечення (програму «ОСА» та інші
безкоштовні ресурси). Аспіранти ОНП, яка акредитується, долучаються до виконання науково-дослідної теми
кафедри «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь», яка формувалася з
урахуванням наукових інтересів аспірантів та їх наукових керівників. Для апробації результатів наукових досліджень
аспіранти беруть участь у щорічних «Політологічних читаннях імені професора Б. Яроша», ініціатором проведення
яких є кафедра політології та публічного управління. Зокрема, у 2020 р. такою нагодою скористалися 10 аспірантів
(М. Боровець, П. Шило, В. Стрелков та ін.), у 2021 р. – 10 аспірантів (М. Боровець, А. Бугайчук, Я. Гончарук, В.
Стрелков та ін.), у 2022 р. - 4 (М. Боровець, А. Бугайчук, Є. Сафонюк, Л. Федорук). Кафедра долучає здобувачів і до
участі в написанні навчальних посібників. Так, у 2020 р. аспірант В. Стрелков у складі кафедрального колективу
авторів брав участь у підготовці навчального посібника «Основи громадянського суспільства та політичних знань».
Як повідомив гарант В. Бортніков, наразі готуються до друку чергові спільні з аспірантами навчальні посібники.
Університет є засновником двох періодичних фахових видань з політичних наук категорії Б: «Літопис Волині» та
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», в яких публікуються аспіранти. Аналіз списку
публікацій аспірантів, наданий на запит ЕГ, засвідчив, що аспірант А. Бугайчук у 2021 р. опублікував статтю в
«Літописі Волині», а аспірантка О. Харитонюк у 2020 р. – у журналі «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії».

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.

Аналіз списку публікацій аспірантів, спілкування з ними в ході фокус-групи засвідчили, що вони добре обізнані
щодо можливостей участі в міжнародних конференціях, зокрема, закордонних, здобуття грантів, публікації в
закордонних журналах, участі в програмах академічної мобільності, стажувань тощо. Як повідомив аспірант А.
Бугайчук, він зараз оформлює документи на академічну мобільність в один із закладів вищої освіти Великої
Британії, що стало можливим за допомоги університету і свого наукового керівника Я. Яроша. Аспірантка О.
Харитонюк на відкритій зустрічі повідомила, що вона вже декілька разів брала участь в проєктах міжнародної
академічної мобільності, для чого оформлювала академічну відпустку. Зовнішні стейкголдери В. Климончук (ПНУ
імені Василя Стефаника) та Ю. Остапець (УжНУ) на фокус-групі зазначили, що мають досвід роботи в спільних з
представниками цієї ОНП міжнародних проєктах Вишеградської групи, які передбачали тренінгові заняття та
семінари, в роботі яких брали участь аспіранти ВНУ імені Лесі Українки. Планують і надалі продовжувати таку
спільну міжнародну діяльність, зокрема в межах грантів на підготовку спільних публікацій. У вересні 2022 р.
кафедра розпочинає міжнародний проєкт з інститутом соціології університету Марії Склодовської-Кюрі (Польща)
(“Multilevel governance of the humanitarian crisis caused by the Russian aggression on Ukraine on the examples of activities
in the Lublin Voivodeship (PL) and the Volyn Oblast (UA)”), який буде виконуватися за участю аспірантів цієї ОНП до
травня 2023 включно. Аспірантка О. Харитонюк у 2017 р. мала досвід апробації проміжних результатів свого
дисертаційного дослідження на міжнародних науково-практичних конференціях у м. Люблін та м. Познань
(Польща) та має публікації в збірках матеріалів конференцій, виданих за кордоном. Аспіранти мають досвід
публікаційної активності в зарубіжних періодичних виданнях. Так, у польському журналі “KELM” публікувалися
аспіранти А. Бугайчук (2021 p.), Я. Гончарук (2020 p.), О. Лящук (2020 р.), А. Томашевський (2022 р.), О. Харитонюк
(2021 р.) та ін., у латвійському журналі “Baltic Journal of Legal and Social Sciences” публікувалася аспірантка
Я.Гончарук (2021 р.).
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники аспірантів періодично беруть участь у наукових проєктах і програмах, кафедральних темах, а
також роботі дослідницьких центрів. Так, Б. Ярош є керівником аналітичного центру «Волинь», де виконуються
спільні дослідницькі проєкти та здійснюються опитування суспільної думки з актуальних проблем суспільно-
політичного розвитку регіону. Зі свого боку, О. Ярош є керівницею лабораторії гендерних досліджень, а також
учасницею міжнародного наукового проєкту Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) та ВНУ
імені Лесі Українки «Багаторівневе управління гуманітарною кризою, спричиненою російською агресією проти
України на прикладах діяльності в Люблінському воєводстві (Республіка Польща) та Волинській області (Україна)».
Окремо слід зазначити, що у 2019 р. О. Ярош брала участь у науковому грантовому проєкті «Impact of Party Ideology
and Parliamentarian Biography on Legislative Action on War, Corruption and Inequality in Ukraine» у Польській академії
суспільних наук. М. Філіпович є головою Волинського обласного відділення Центру україно-європейського
наукового співробітництва та організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Третій рівень
освіти в Україні: становлення та тенденції». Зі свого боку, в 2022 р. В. Бортніков взяв участь у підвищенні
кваліфікації за темою: «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних
кадрів у сучасних умовах війни» на базі Центру українсько-європейського наукового співробітництва, а у вересні
2019 р. – у воркшопі «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн
Вишеградської групи», що проводився в ЛНУ імені Івана Франка. Крім цього, на кафедрі політології та публічного
управління ВНУ імені Лесі Українки розробляється кафедральна тема «Інституційні зміни процесу демократичної
трансформації: Волинь» (державна реєстрація № 0119U001842). На підставі аналізу зведеної інформації про
викладачів ОП (таблиця 2 до звіту про СО), а також таблиці відповідності тем дисертацій здобувачів PhD напрямам
досліджень наукових керівників (запит 4), ЕГ констатує, що переважно НПП публікують не менше однієї статті у
фаховому журналі або беруть участь у підготовці монографії (колективної чи одноосібної) не рідше ніж раз 2 на
роки, беруть участь у конференціях та круглих столах, проходять курси підвищення кваліфікації. Тематичні
напрямки дисертаційних досліджень аспірантів загалом відповідають темам публікацій наукових керівників.

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.

Профілактиці порушення академічної доброчесності сприяють політики, стандарти та процедури, визначені
діючими нормативними документами, а також заходи з популяризації академічної доброчесності, які проводяться у
ВНУ імені Лесі Українки. Так, надані матеріали та новинна стрічка сайту університету свідчать про періодичне
проведення семінарів, тренінгів та колоквіумів (https://cutt.ly/pV3exer), присвячених питанням академічної
доброчесності, а також залучення здобувачів та НПП до заходів з відповідної тематики, що проводяться іншими
організаціями. Крім цього, на офіційному сайті університету створено веб-сторінку «Академічна доброчесність», яка
постійно оновлюється актуальними інформаційними та методичними матеріалами, присвяченими питанням
корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання, інформаційної грамотності, попередженню
плагіату тощо (https://cutt.ly/ECGgf8g). В обов’язковому порядку на наявність академічного плагіату перевіряються
кваліфікаційні роботи, дисертації, монографії, підручники та посібники, які рекомендуються до друку
колегіальними органами університету, а також наукові праці, що подаються до друку у наукові видання ЗВО. У
Кодексі академічної доброчесності передбачено норми відповідальності за порушення академічної доброчесності, як
з боку НПП, та і здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ВНУ імені Лесі Українки демонструє повну спроможність забезпечити підготовку наукових кадрів через аспірантуру,
а саме: має достатню кількість докторів та кандидатів політичних наук, здатних забезпечити якісне наукове
керівництво аспірантами. ЕГ відмічає кореляцію між дослідницькими інтересами наукових керівників та аспірантів,
спільність яких пояснюється їх приналежністю до числа послідовників наукової школи Б. Яроша. Університет має
необхідну науково-дослідну інфраструктуру (лабораторії гендерних та соціологічних досліджень, аналітичний центр
“Волинь”), регулярно організовує науково-практичні конференції та інші заходи (Політологічні читання імені
професора Б. Яроша), є засновником двох фахових журналів з політичних наук категорії Б («Літопис Волині» та
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»), в межах яких аспіранти мають можливість
оприлюднювати результати своїх наукових досліджень. Присутня практика долучення аспірантів до спільних з
науковими керівниками досліджень, зокрема міжнародних. Університет здійснює перевірку наукових робіт на
наявність текстових запозичень та пропагує дотримання культури академічної доброчесності під час проведення
досліджень та публікаційної активності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

ЕГ зазначає, що лабораторії та аналітичний центр “Волинь” потребують сучасної комп’ютерної техніки та
відповідного ліцензованого програмного забезпечення, а також констатує слабку публікаційну активність аспірантів
в університетських фахових виданнях. На підставі цього ЕГ рекомендує передбачити можливість забезпечення
лабораторій комп’ютерним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, а також вжити заходів з
популяризації публікацій аспірантів в університетських фахових виданнях.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, виявлені слабкі місця ОНП у контексті критерію 10
експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 “Політологія” відповідає рівню В за критерієм 10,
оскільки визначені слабкі місця не знижують якості підготовки докторів філософії за програмою, яка акредитується,
висловлені ЕГ пропозиції носять рекомендаційний характер та можуть бути впроваджені в процесі реалізації
програми без внесення змін в її зміст та структуру.

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 B
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Музиченко Ганна В`ячеславівна

Члени експертної групи

Матвієнків Світлана Миколаївна

Матухно Генріх Робертович
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