
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 17656 Клінічна психологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 053 Психологія

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 17656

Назва ОП Клінічна психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 053 Психологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Чистовська Юлія Юріївна, Кушнірова Аліса Олегівна, Прокоф`єва
Олеся Олексіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 10.10.2022 р. – 12.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://vnu.edu.ua/uk/spetsialnist-053-psykholohiya-op-klinichna-
psykholohiya

Програма візиту експертної групи https://vnu.edu.ua/uk/spetsialnist-053-psykholohiya-op-klinichna-
psykholohiya

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

Підготовка здобувачів за освітньою програмою другого (магістерського) рівня “Клінічна психологія” відбувається у
Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Аналіз ОП та онлайн-зустрічі з представниками
університету, здобувачами, стейкхолдерами свідчать про загальну відповідність всім Критеріям оцінювання якості
освітньої програми. ОП враховує потреби всіх стейкголдерів. Освітній процес відбувається в повному обсязі
відповідно до чинного законодавства щодо вищої освіти. Підготовка фахівців за освітньою програмою є
цілеспрямованою та системною. Науково-педагогічні працівники, задіяні на ОП мають відповідний рівень
кваліфікації. Матеріально-технічне забезпечення ЗВО відповідає освітнім потребам. Реалізація ОП здійснюється
відповідно до стратегії ЗВО та вимог чинного законодавства щодо провадження освітньої діяльності. У ЗВО
присутня дієва внутрішня система забезпечення якості освіти. Слід зазначити такі переваги ОП: беззаперечна
актуальність освітньої програми у воєнний і післявоєнний період в Україні, зокрема, враховуючи регіональний
контекст, продуктивна співпраця зі стейкхолдерами, активна інтеграція у міжнародний освітньо-науковий простір. У
той же час перспективами розвитку ОП вбачаємо удосконалення інформативних і організаційних механізмів на ОП,
повне використання можливостей наявних у ЗВО онлайн-платформ для організації самостійної роботи здобувачів і
для дистанційної освіти у часи підвищеної небезпеки.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

- беззаперечна актуальність ОП під час військової агресії і післявоєнний період, відповідність запитам регіону; -
систематична і результативна робота із стейкхолдерами, зокрема із органами місцевого самоврядування, лікарнями,
стейкголдери беруть участь у періодичному перегляді ОП та інших процедурах забезпечення її якості як партнери; -
залучення закордонних фахівців-практиків до розробки і оновлення ОП; - автоматизована система вибору ОК; -
практика навчання з елементами дуальної освіти на ОП; - в ЗВО на високому рівні популяризується,
впроваджується та підтримується інтернаціональна діяльність за рахунок співпраці з провідними закладами
Європи, НПП систематично підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування в закордонних закладах, беруть
участь у міжнародних конгресах та конференціях, до викладання на ОП залучаються закордонні колеги, зокрема
зарубіжні фахівці у сфері психічного здоров’я; - всі здобувачі ОП проходять виробничу практику на клінічних базах
практик; - здобувачі демонструють високий рівень наукової та публікаційної активності; - практика проведення
комп’ютерного тестування здобувачів освіти, що забезпечує об’єктивність оцінювання; - в ЗВО існує дієва система
рейтингування і заохочень; - матеріальна база лабораторій та центрів ЗВО створює унікальні можливості для
наукової діяльності та реалізації потреби в професійному розвиткові у здобувачів; - “Школа Гарантів” відкриває
широкі можливості для вдосконалення професійного рівня НПП та менеджменту ЗВО та має на меті покращення
рівня якості забезпечення вищої освіти; - єдиний «Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін» ЗВО, де
відображені всі ОП, НП, силабуси до обов’язкових і вибіркових ОК.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: - в унікальності ОП не відображено потужний регіональний контекст - кількість вибіркових ОК, що
пропонуються розробниками, замала для забезпечення потреб професійного зростання здобувачів даної ОП -
узагальнені формулювання індивід. завдань у виробничих практиках, завдання переддипломної науково-дослідної
практики не відповідають ОП, відсутні завдання з психолог. консультування в діагностично-консультаційній
практиці - відсутність інструктивно-методичних матеріалів для проходження практик - кількість кредитів для
написання кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам ЗВО - відсутність навчально-методичних засобів для
виконання самостійної роботи - недостатній рівень використання наявних онлайн-платформ та наповнення їх
навчально-методичними матеріалами ОК - слабка динаміка оновлення та перегляду НП та силабусів ОК - здобувачі
мало поінформовані щодо можливостей та ресурсів МТБ ОП - відсутність внутрішніх нормативних документів, які
регулюють питання супроводу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, умови проживання у
гуртожитку - на офіційному сайті не відображена таблиця пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення ОП, а
також інформація стосовно розгляду і результатів врахування їх пропозицій. Рекомендації: - при наступному
перегляді ОП уточнити унікальність ОП врахувавши стратегічні цілі ЗВО (популяризація та брендинг волинського
регіону, європейський формат зі збереженням унікальності волинських освітніх традицій), що може перспективно
позиціонувати ОП - розширити перелік вибіркових ОК ОП для забезпечення потреб професійного зростання
здобувачів ОП та з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів - розробити і відобразити в силабусах просвітницької і
переддипломної науково-дослідної практик формулювання конкретних завдань, які б відповідали типовим базам
практики, відповідні ОП завдання переддипломної науково-дослідної практики, завдання з психолог.
консультування в діагностично-консультаційній практиці - розробити інструктивно-методичні матеріали для
проходження практик та розмістити їх на онлайн-платформах ЗВО - привести у відповідність з вимогами ЗВО
кількість кредитів для написання кваліфікаційної роботи - розробити навчально-методичні засоби для виконання
самостійної роботи та розмістити їх на онлайн-платформах ЗВО - невідкладно розмістити на наявних онлайн-
платформах навчально-методичні матеріали для більш ефективного викладання ОК - щорічно переглядати НП та
ОК з метою оновлення та вдосконалення, оновити списки рекомендованих джерел у силабусах; - систематично
проводити інформаційну кампанію серед здобувачів щодо можливостей використання МТБ ОП, в тому числі
інтернет-ресурсів - розробити внутрішні документи ЗВО, які б регулювали порядок супроводу осіб з інвалідністю,
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маломобільних груп населення, а також проживання у гуртожитках - щорічно відображувати на офіц. сайті таблицю
пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення ОП, а також інформацію стосовно розгляду і результатів врахування
пропозицій стейкхолдерів

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.

ОП має чітко визначену мету - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, спроможних
вирішувати складні прикладні та наукові задачі у сфері клінічної психології на основі здобутих знань та вмінь
психодіагностичної, консультаційної, психокорекційної роботи з різними категоріями населення, досвіду розробки
та впровадження просвітницьких проєктів у сфері психічного здоров’я. Мета ОП чітко відображує очікуване
використання набутих компетенцій. Цілі ОП узгоджуються зі стратегією ЗВО у частині створення і поширення
знань в суспільній сфері, формування високоосвіченої, національно свідомої, творчої особистості здобувача,
здатного незалежно мислити і відповідально діяти для розвитку відкритого і демократичного суспільства
(https://bit.ly/3Tf3Wfn). Серед стратегічних цілей ЗВО визначено (https://bit.ly/3Tf3Wfn): створення нових програм
для ефективного управління і здорового суспільства, що корелює з метою ОП. Цілі ОП також узгоджуються з
завданнями ЗВО, відображеними у Статуті (https://bit.ly/3eq1F28), зокрема у частині забезпеченні суспільного та
економічного розвитку держави через формування людського капіталу, підвищення освітнього і культурного рівнів
громадян. В ОП визначено фокус, який дозволяє відрізнити її від інших програм, зокрема, інших магістерських
програм спеціальності 053 даного ЗВО, а також відображує можливість подальшого працевлаштування здобувачів:
формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення дослідницької та практичної діяльності у
галузі клінічної психології, набуття знань щодо проблем психічного здоров’я, психологічних чинників та механізмів
порушення психічної діяльності індивіда та взаємовідносин особистості і суспільства. Особливістю ОП визначено
багатопрофільну підготовку фахівців з психології, яка здійснюється у професійно орієнтованому освітньому
просторі і дозволяє сформувати у магістрів загальні та фахові компетентності. ЕГ не вбачає у багатопрофільності
підготовки унікальності ОП. В той самий час, у Програмі розвитку кафедри загальної та клінічної психології на
2021-2024 рр. (надана на запит ЕГ 6.10.2022 р.,15:36) у п.1.2 зазначається мета її діяльності, зокрема, розвиток як
провідного осередку підготовки магістрів за даною ОП у регіоні, підвищення ролі кафедри у суспільній сфері
регіону. На зустрічі зі стейкхолдерами Мельник А. та Дацик З. наголошували на важливості даної ОП саме для
Волинської області із врахуванням сучасних потреб громади. На зустрічі з менеджментом, ректор наголосив, на
тому, що у ЗВО розроблено Стратегію розвитку на 2020-2024 рр. (https://bit.ly/3Tf3Wfn) з відповідною програмою
реалізації вказаної стратегії (https://bit.ly/3Vx2gQq). На думку ЕГ, врахування при формулюванні унікальності ОП
таких стратегічних цілей ЗВО як популяризація та брендинг волинського регіону, європейський формат зі
збереженням унікальності волинських освітніх традицій, може доповнити унікальність ОП і перспективно
позиціонувати її серед інших ОП.

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

При розробці ОП 21.06.2021 р. було проведено розширене засідання кафедри загальної і клінічної психології, де
відбулося громадське обговорення мети і програмних результатів навчання за ОП (https://bit.ly/3g4p7md).
Пропозиції стейкхолдерів, роботодавців, академічної спільноти відображено у витягу з протоколу засідання кафедри
від 21.06.2021 р. № 12 (наданий на запит ЕГ 7.10.2022 р., 11:21). Зокрема, від стейкхолдерів надходили пропозиції
уведення ОК з етики клінічних досліджень, адиктивної поведінки і діагностики психічних розладів (Пріб Г.), етики
соціальних, поведінкових та клінічних досліджень (Бойко М., закордонний стейкхолдер), психологічного супроводу
пацієнтів з діагнозом інфаркту та інсульту (Салітра В.), компетенцій, пов’язаними з роботою у медичних закладах
(Удалова Т.). Гарантом ОП також надано витяг з протоколу засідання кафедри від 21.06.2021 р. № 12 (наданий на
запит ЕГ 7.10.2022 р., 11:21), який відображує результати врахування пропозицій шляхом введення обов’язкових ОК
і ВОК, уточнення назви ОК Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень. ОП отримала позитивні
рецензії від в.о.ректора КЗ ВО «Волинський медичний інститут» Волинської обл. ради Пастрик Т., директора КП
«Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 м. Луцьк Волинської обл. ради Юрко Л., директора КП «Волинська
обласна клінічна лікарня» Волинської обл. ради Дудар О. ОП затверджена Вченою радою ВНУ ім.Л.Українки (№7
від 29.06.2021 р.). У червні 2022 р.відбувався перегляд ОП у формі воркшопу, учасниками якого стали магістранти,
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викладачі та майбутні вступники ОП (https://bit.ly/3EAlI8J), пропозиції стосувались включення у перелік ВОК
таких, де акцентується увага на вивченні проблеми психотравми та наданні психологічної допомоги особам,
постраждалим в результаті військових дій, розширення баз проходження діагностично-консультаційної та
просвітницької практик. Дані пропозиції були враховані, що відображено у витягу з протоколу засідання кафедри
від 22.06.2022 р. № 11 (наданий на запит ЕГ 7.10.2022 р., 11:21). На зустрічах зі стейкхолдерами і роботодавцями
Бойко М., Мілінчук Л., Орап М. підтвердили зміст пропозицій, які вони вносили до ОП на розширеному засіданні
кафедри 2021 р. та у 2022 р. в спілкуванні з гарантом ОП, під час настановчих конференцій до практик здобувачів,
під час заповнення google-форми. Стекхолдерами під час зустрічі з ЕГ вносились нові пропозиції до удосконалення
ОП, зокрема введення ОК паліативна допомога, реабілітаційна психологія (Мілінчук Л.), психологія екстремальних
ситуацій, робота з ПТСР (Мельник А.), психоедукація (Орап М., Дацик З.), робота з дітьми з різними нозологіями
(Сойко О.). На зустрічах зі здобувачами була також підтверджена їх участь в обговоренні ОП 2022 р. (Райниш Н.,
Майструк В.). Таким чином, ЕГ дійшла висновку, що урахування позицій і потреб стейкхолдерів відбувається, вони
мають механізми впливу на формулювання цілей ОП, ПР, конкретних ОК. Залучення стейкхолдерів має реальний
системний характер.

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.

Мета ОП і ПР 5, 6, 9, 13, 14 відповідають тенденціям розвитку спеціальності, відображеними у Концепції розвитку
охорони психічного здоров’я в Україні до 2030 р. (https://bit.ly/3yze1Mq), Національній концепції психічного
здоров’я та психосоціальної підтримки 2022 р. (https://bit.ly/3T8lycY), які наголошують на недостатності системи
підготовки у фахівців в сфері психічного здоров’я, необхідності надання психологічної допомоги різним верствам
населення, розбудови системи регіональних мереж забезпечення психологічної допомоги, особливо із врахуванням
викликів воєнного і післявоєнного часу. На зустрічі із роботодавцями Мілінчук Л., Мельник А. наголошували на
важливості командної роботи психолога і лікарів у медичних закладах і акцентували увагу на вимогах Національної
служби здоров’я України щодо оновлених пакетів медичних послуг, які передбачають збільшення частки фахівців з
психічного здоров’я. В ОП наявні ФК 6,11 і ПР11,12,13,14, які спрямовані на забезпечення саме цих вимог ринку
праці. ОП складена з урахуванням галузевого контексту. Зокрема, в ОП приділяється значна увага формуванню ПР9,
13, 14. Особливо актуальними є ці ПР в контексті процесу перезатвердження Порядку застосування методів
психологічного і психотерапевтичного впливу (https://bit.ly/3eocCkG), визначення переліку міжнародних фахових
організацій, які мають відповідні стандарти акредитації фахівців для використання методів психотерапевтичної
допомоги (https://bit.ly/3eocCkG). На ОП приділяється значна увага методам когнітивно-поведінкової терапії, що за
умови міжнародної співпраці НПП, наприклад з The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies
(EABCT), може стати гарною передумовою для професійного зростання здобувачів. При формулюванні цілей і ПР
враховано регіональний контекст, зокрема, на сьогодні Волинський регіон налічує близько 54 тис. внутрішньо
переміщених осіб, ПР 5,6,9,11,12,14 ОП передбачають роботу з цією категорією населення, а також учасниками
бойових дій та їх родинами. Це є сильною стороною ОП, враховуючи активну співпрацю НПП і здобувачів з
відділом молодіжної політики Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради; управлінням департаменту
соціальних служб дітей, сімей та молоді Луцької міської ради, КЗ Волинській обласний госпіталь ветеранів війни
Волинської обласної ради. Під час формулювання цілей та ПР було враховано досвід університету Англії Раскін,
Кембридж (https://bit.ly/3eoh2Ij), досвід Українського католицького університету, про що наголошувала на зустрічі
гарант ОП Засєкіна Л., відзначили на онлайн-зустрічі переважна більшість НПП. Зокрема, ЗК4,6, СК4, ПР2,3,14
відповідають врахуванню даного досвіду. Отже, ЕГ дійшло висновку, що цілі ОП та ПР визначаються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого і регіонального контексту, а також досвіду аналогічних
іноземних ОП, проте мають перспективи розвитку у врахуванні досвіду аналогічних вітчизняних ОП.

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 спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти затверджено
24.04.2019 р. (https://bit.ly/3AnNctp). ОП введена в дію 01.09.2021 р. ПР1-11 ОП ідентичні таким, що визначені у
стандарті. Також в ОП введено три додаткові результати навчання: ПР12 Демонструвати розуміння закономірностей
та особливостей психічного розвитку в нормі і патології та функціонування психічних явищ в контексті професійних
завдань, ПР13 Вміти професійно застосовувати на практиці знання з медико-психологічних дисциплін, ПР14
Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до
супервізії. Під час зустрічі з гарантом ОП нею було вказано, що введення цих додаткових ПР обумовлено тим, що в
Україні дотепер залишається неврегульованим надання психотерапевтичної допомоги саме психологами. ОП
дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та
рівнем вищої освіти - це 7 ОК професійної підготовки, 5 ОК загальної підготовки (з них 3 психологічні ОК), 3 види
практичної підготовки. Зокрема ОК, які стосуються фахової підготовки: ОК6 Дослідницькі методи в сфері
психічного здоров’я забезпечує досягнення ПР: 1,2,3,7,10,11; ОК7 Когнітивно-поведінкова терапія: теорія і практика
– ПР: 2,5,8,9; ОК8 Основи клінічної психології: сучасні напрями та перспективи – ПР: 1,2,4,5,8,10,11; ОК9 Психічне
здоров’я та емоційний дистрес – ПР: 4,5,8; ОК10 Концептуалізація випадку у психологічній практиці – ПР:
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1,2,3,4,5,7,8,10,11; ОК11 Діагностика психічних розладів – ПР: 2,3,7; ОК12 Етика соціальних, поведінкових та
клінічних досліджень - ПР:2,3,7,10. ПР6 досягається за рахунок ОК1 і ОК14. ОП також дозволяє досягти результатів
навчання, додатково введених ЗВО: ПР12- засобами ОК3,7,8,9,10; ПР13 – ОК3,7,8,9,10,11; ПР14 –
ОК3,4,5,8,9,10,13,14,17.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

- ОП узгоджується зі стратегією і місією ЗВО, зокрема у частині забезпечення суспільного та економічного розвитку
держави через формування людського капіталу, підвищення освітнього і культурного рівнів громадян. Фокус ОП
відображує можливість подальшого працевлаштування здобувачів; - систематична і результативна робота із
стейкхолдерами, зокрема із органами місцевого самоврядування, лікарнями; - залучення закордонних фахівців-
практиків до розробки і оновлення ОП; - беззаперечна актуальність ОП під час військової агресії і післявоєнний
період, відповідність запитам регіону.

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

- при розробці ОП недостатньо враховано досвід аналогічних програм в Україні; - в унікальності ОП не відображено
її потужний регіональний контекст. Рекомендації: - при оновленні ОП врахувати досвід аналогічних програм в
Україні; - при формулюванні унікальності ОП врахувати такі стратегічні цілі ЗВО як популяризація та брендинг
волинського регіону, європейський формат зі збереженням унікальності волинських освітніх традицій, що може
перспективно позиціонувати ОП серед інших.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію, а саме ОП має чітко
сформульовану ціль, яка відповідає місії і стратегії ЗВО, цілі ОП та програмні результати визначаються з
урахуванням позицій і потреб зацікавлених стейкхолдерів, з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку
праці, галузевого контексту, досвіду інших іноземних ОП. ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених
стандартом вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти. Проте при
оновленні ОП потребує врахування досвіду аналогічних програм в Україні, відображення в унікальності
стратегічних цілей ЗВО (популяризація та брендинг волинського регіону, європейський формат зі збереженням
унікальності волинських освітніх традицій), що може перспективно позиціонувати ОП серед інших.

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 ОП становить 90 кредитів ECTS, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти спеціальності 053 Психологія
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (https://bit.ly/3AnNctp). Обсяг обов’язкових ОК, спрямованих на
формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти спеціальності 053 Психологія за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти становить 66 кредитів ECTS, з них у циклі загальної підготовки 18 кредитів
ECTS, у циклі професійної підготовки – 48 кредитів ECTS (включаючи 15 кредитів ECTS відведених на практичну
підготовку і 3 кредити ECTS, відведених на атестацію). Обсяг, який відводиться на дисципліни за вибором
здобувачів, становить 24 кредити ECTS. Таким чином, обсяг ОП та окремих ОК (у кредитах ECTS) відповідає
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОП передбачає 12 обов’язкових ОК, 3 види практики та атестацію загальним обсягом 90 кр. ECTS. Аналіз
структурно-логічної схеми дозволяє констатувати, що в цілому ОК складають логічну послідовність при аналізі їх
розподілу за семестрами, проте на структурно-логічній схемі ці зв'язки відображені не у повній мірі. Так не пов'язані
на структурно-логічній схемі ОК12 з ОК6,11, ОК8 з ОК10, ОК3 з ОК5,6, ОК8 з ОК10,11,12. В силабусах ОК4,6,8,9,10, 11
вказано, що пререквізитами є вивчення дисциплін загального та професійного циклів підготовки попередніх років
навчання, що ускладнює опанування ОК здобувачами, які вступили за перехресним вступом. В той самий час в
пререквізитах не вказуються ОК даної ОП. На думку ЕГ, в назву і зміст ОК8 недоцільно вводити «основи», які
більше відповідають ОР Бакалавр, а сфокусуватися на сучасних напрямках і перспективах. Практичній підготовці
ОК13 передує тільки ОК8, хоча логічно повязати цей вид практики з ОК6,9,12, ОК14 передує тільки ОК11,13, хоча
логічно цей вид практики має бути пов’язаний з ОК3,5,6,9; ОК15 – тільки ОК8,12, хоча логічно цей вид практики має
бути пов’язаний з ОК6,7,11,12,13. ОК1,4,5 загального циклу підготовки не пов’язані на структурно-логічній схемі з
професійними ОК, ОК2 не пов’язаний взагалі з жодним ОК. На думку ЕГ, між вказаними ОК має існувати логічний
зв’язок, у структурно-логічній схемі мають бути відображені зв’язки, наприклад, ОК1 з ОК2,15,16, ОК2 з ОК7,12,15,
ОК5 з ОК3,6,9. Аналіз матриці відповідності програмних компетентностей показав певну їх незбалансованість з ОК,
а саме: - ОК:16,17 є формами атестації і не мають формувати ЗК і СК; - ЗК8 формується у 2 ОК: 1,14, ЗК10 - у 2 ОК: 1,2;
ЗК9 – у 4 ОК: 1,7,13,14; в той самий час ЗК1 формується у всіх 15 ОК; ЗК4 – у 14 ОК, ЗК6 – у 13 ОК; - ФК6 формується
у 2 ОК: 1,2, що є недостатнім для ОП з урахуванням специфіки роботи клінічного психолога у моно- та
мультидисциплінарних командах; ФК11 - у 4 ОК: 1,8,9,14; в той самий час ФК1 формується у 13 ОК; ФК4 – у 11 ОК,
ФК3 – у 10 ОК. Аналіз матриці забезпечення ПР відповідними ОК показав певну незбалансованість, а саме: -
ОК:16,17 є формами атестації і не забезпечують досягнення ПР; - ПР6 формується у 2 ОК:1,4 циклу заг. підготовки,
ПР11 - у 4 ОК; - ПР12,13,14, додатково введені проектною групою до ОП формуються у достатнній кількості ОК,
зокрема ПР12 формується у 8 ОК, ПР13 - у 7 ОК; ПР14 - у 8 ОК; - ОК2 (3 кр.) формує тільки два ПР1,7, ОК5 (4 кр.) –
тільки три ПР:5,9,14, в той самий час ОК8 (4 кр.) формує 10 ПР, ОК10 (5 кр.) -12 ПР. Таким чином, ЕГ дійшла
висновку, що у структурно-логічній схемі є логічна послідовність вивчення ОК, проте у повній мірі не відображені
змістовні взаємозв’язки ОК; співвідношення ЗК, ФК, ПР і ОК має деяку незбалансованість, проте у сукупності ОК
дають можливість досягти заявлених цілей та ПР, визначених стандартом ВО для відповідного рівня ВО, а також ПР,
додатково введених до ОП проектною групою.

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

Опис предметної області спеціальності наведено у Стандарті вищої освіти спеціальності 053 Психологія за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти (https://bit.ly/3AnNctp). ЕГ, опрацювавши зміст силабусів та проаналізувавши
змістове наповнення ОП визначила, що в цілому її зміст відповідає предметній області визначеної для неї
спеціальності з невеликими зауваженнями. Зокрема, - теоретичному змісту предметної області відповідають ОК:
Психологія здоров’я та ортобіозу особистості, Основи клінічної психології: сучасні напрямки і перспективи,
Психічне здоров’я та емоційний дистрес, Концептуалізація випадку у психологічній практиці, проте недостатньо
змістово в ОК відображені питання взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії; -
засвоєнню методів, технологій відповідають ОК: Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я, Когнітивно-
поведінкова терапія: теорія і практика, Діагностика психічних розладів, Етика соціальних, поведінкових та
клінічних досліджень, Просвітницька практика, Діагностично-консультаційна практика, проте змістовно
недостатньо відображені групові і тренінгові технології психологічної допомоги; - інструментарію предметної
області відповідають ОК: Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я, Діагностика психічних розладів, на ОП
наявні комп’ютерна техніка, мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології,
зокрема електронні, мультимедійне обладнання, проте недостатньо змістово в ОК відображені застосування
психологічних приладів, програм статистичної обробки та візуалізації даних, якими має оволодіти здобувач. Також
ЕГ під час аналізу ОП дійшла висновку, що варто розширити можливість досягнення ПР6 (Розробляти
просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.),
ПР11 (Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій
професійної діяльності) за рахунок професійних ОК. Таким чином, ЕГ дійшла висновку, що змістове наповнення ОП
в цілому відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності.

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

Формування інд. освітньої траєкторії і порядок вибору ОК регламентується Положенням про порядок формування
інд. траєкторії навчання здобувачів (https://bit.ly/3T0zRR4). Згідно Положення, окрім вибору ОК, здобувач може
формувати інд. освітню траєкторію через обрання секції за видом спорту, мови в ОК «Іноземна мова»,
сертифікатних курсів, бази практики, теми кваліфікаційної роботи та її керівника. Згідно Положення, для
здобувачів ОП вибір ОК організовується упродовж перших 2-х тижнів навчання на 1 рік і у квітні – травні на 2 рік
навчання. У ЗВО наявний єдиний Каталог ОП та вибіркових дисциплін (https://bit.ly/3EDYhLB), де представлені
ВОК з 16 факультетів і їх силабуси. Здобувач має право обирати ВОК з інших ОП і ОР або сертифікатну програму.
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Запис на вивчення ВОК відбувається на онлайн ресурсі «ПС-Журнал успішності-Web» (https://bit.ly/3VhG902).
Здобувачам ОР магістр, які вибрали ОК і група складає менше 7 осіб, надається можливість повторного вибору.
Невчасне/відсутність обрання ВОК вважається порушенням навчальної дисципліни, тоді деканат самостійно
прикріплює здобувача до вже сформованих груп ВОК. Згідно НП передбачається 24 кр. на ВОК, що складає 27 %
обсягу ОП. За ОП в Каталозі представлено 12 ВОК по 4 кр. (https://bit.ly/3TlG4H5). Здобувач має обрати 6 ОК. На
думку ЕГ це є вибір 1 з 2, і свідчить про недостатній перелік ВОК на даній ОП. На зустрічі із здобувачами було
встановлено, що вони дізнаються про перелік ВОК від технічного секретаря приймальної комісії та роблять їх вибір
при поданні документів для вступу на ОП (Майструк В., Фіщук В.), у подальшому, зі слів здобувачів, змінити свій
вибір вони не можуть. Ці здобувачі підтвердили, що на кожен семестр їм надали перелік з 4 ВОК, з яких вони обрали
2 ВОК. На думку ЕГ, здобувачі недостатньо обізнані з механізмом вибору ВОК. Більше того, вибір ВОК має
відбуватися після ознайомлення з навчально-методичним і науковим потенціалом кафедри, і у строки визначені
зазначеним Положенням. Здобувачка Райниш Н. зазначила, що здійсненим вибором ВОК вона задоволена, і має з
дозволу НПП навіть можливість відвідування інших ОК, які не передбачені НП, для підвищення професійного
рівня, бо вона вступала на базі диплому не 053 спеціальності. Здобувачки Фіщук В., Райниш Н. зазначили, що мають
вибір ВОК і можливість впливати на їх перелік, зокрема Райниш Н. висловлювала пропозиції на воркшопі
(https://bit.ly/3EAlI8J). ВОК на даній ОП затверджуються на засіданнях кафедри (витяги з протоколів засідання
кафедри надані на запит ЕГ 7.10.2022 р., 11:21). Таким чином, здобувачі ОП мають можливості формування
індивідуальної освітньої траєкторії, у ЗВО існує широкий перелік ВОК, процедура їх вибору чітка, зрозуміла,
автоматизована; здобувачі, стейкхолдери, академічна спільнота ЗВО мають можливість впливати на формування
переліку вибіркових ОК. Проте, на думку ЕГ, недостатнім є перелік вибіркових ОК саме цієї ОП, здобувачі мають
бути краще поінформовані про строки вибору ОК.

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

Практична підготовка регламентується відповідним Положенням (https://bit.ly/3rVNEMY), яке визначає мету і
механізми проходження практик. Здобувачі ДФН (<20%) та ЗФН у разі їх працевлаштування за фахом можуть
проходити практику за основним місцем роботи. На ОП представлений перелік 6 баз практик
(https://bit.ly/3g9Kdzz), у відповіді на запит ЕГ (6.10.2022 р.,16:10) наявні ще 3 заклади, проте строк дії договору
№890Пр закінчився. На зустрічі здобувачі зазначили, що мали можливість вибору бази практики, зокрема, Райниш
Н. проходить практику на базі Ветеранського хабу, здобувачі задоволені практ.підготовкою. ОП передбачає 3 види
практ.підготовки: ОК13 діагностично-консультаційну, ОК14 просвітницьку, ОК15переддипломну науково-дослідну.
На сайті кафедри (https://bit.ly/3g75qdt) та факультету (https://bit.ly/3MxhaBR) силабуси і матеріали до
проходження практики не представлені. На запит ЕГ методичні матеріали для проходження практики надані не
були. ОК13 (7 кр.) спрямована на формування ЗК:1,2,3,4,6,9, ФК: 1,2,3,4,7,8,9,10 та досягнення ПР:
1,2,3,4,5,7,9,12,13,14; ОК14 (5 кр.) – ЗК:1,3,4,6,7,8,9, ФК:1,5,8,9,11; ПР:1,3,5,6,7,9,12,14; ОК15 (3 кр.) – ЗК:1,2,3,4,6,
ФК:1,2,3,4,8; ПР:1,2,3,4,7,8,10,11,12. В силабусах ОК14,15 не конкретизовані види індивід. завдання на практику. На
думку ЕГ потребують уточнення типові завдання до практики. У силабусі ОК 15 серед завдань практики наявні такі,
що відповідають іншому виду практики або навіть іншій ОП. Тож силабус ОК15, на думку ЕГ не відповідає ОК15 і
має бути оновлений. У силабусі ОК13 відсутні завдання саме з консультування, які необхідні для досягнення і
перевірки ПР5. На зустрічі з роботодавцями з’ясовано, що вони співпрацюють з керівниками практик, Дацик З.,
Мельник А., Орап М. мають досвід організації практик здобувачів даної ОП. Орап М. зазначила, що програму
практики вона обговорювала з гарантом ОП. Роботодавці на зустрічі зазначили, що чекають здобувачів, які
матимуть компетентності у роботі з ПТСР (Мельник А.), у реабілітаційній психології (Мельник А., Мілінчук Л.),
роботі з дітьми з різними нозологіями (Сойко О.), психоедукації (Орап М., Дацик З.), медичній психології (Дацик З.).
Таким чином, ЕГ дійшла висновку, що ОП передбачає практичну підготовку здобувачів, яка в цілому дозволяє
здобути компетентності для подальшої професійної діяльності. Проте, значно покращить практичну підготовку
уточнення формулювання типових завдань в ОК 14, 15, перегляд завдань практики ОК15, додавання завдань з
психологічного консультування в ОК13. Необхідною умовою якісного проходження практик ЕГ вбачає наявність
інструктивно-методичних матеріалів для здобувачів, які б включали диференціацію завдань відповідно баз
практики, та їх представлення на сторінці кафедри. Потребують оновлення договори, у яких завершився строк дії.

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

На зустрічі з роботодавцями було підкреслено важливість у майбутнього фахівця таких soft-skills: комунікативні
навички, важливість роботу у команді, стресостійкість і резільєнтність (Мельник А., Дацик З.). ОП містить ОК, які
спрямовані на формування soft-skills, зокрема ОК1 – проектне мислення, ОК3,5,9 – стресостійкість, адаптивність,
ОК7,9 – здатність працювати в команді, ОК7,9 - формування навичок міжособистісної взаємодії. ЗК3 – здатність
генерувати нові ідеї формується у 8 ОК, ЗК 4 - уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми – у 14 ОК; ЗК5 –
цінування і повага до різноманітності та мультикультурності – у 3 ОК, ЗК6 – здатність діяти на основі етичних
міркувань – у 13 ОК, ЗК9 – здатність мотивувати людей і рухатись до спільної мети – у 4 ОК. На зустрічах із
здобувачами було встановлено, що їх вчать навичкам міжособистісної взаємодії та командної роботи (Коструба Н.,
Фіщук О.). Для розвитку soft-skills у ЗВО існує також ГО «Волонтерський рух Волинського національного
університету імені Лесі Українки» (https://bit.ly/3CwS69x) та Дебатний клуб «Lesya Ukrainka DC»
(https://bit.ly/3Tj6SaO), до яких можуть залучатися здобувачі всіх ОП. Таким чином, ЕГ засвідчує, що зміст ОП
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дозволяє набути соціальних навичок (soft-skills), ОП спрямована на формування навичок міжособистісної взаємодії,
професійного спілкування.

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

ОП не передбачає присвоєння професійної кваліфікації. Професійного стандарту «клінічний психолог» немає.
Проте, аналіз професійного стандарту «Практичний психолог (соціальна сфера)» від 03.02.2021р.
(https://bit.ly/3hKy5Th) показав, що мета ОП «підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців,
спроможних вирішувати складні прикладні та наукові задачі у сфері клінічної психології на основі здобутих знань та
вмінь психодіагностичної, консультаційної, психокорекційної роботи з різними категоріями населення, досвіду
розробки та впровадження просвітницьких проєктів у сфері психічного здоров’я» частково відповідає основній меті
професійної діяльності практичного психолога (у соціальній сфері) «профілактика негативних соціальних проявів в
поведінці соціальних груп і окремих осіб та психологічна допомога представникам соціально-вразливих верств
населення, а також особам у складних життєвих обставинах» у частині просвітницької, психоедукаційної роботи
психолога. У професійному стандарті «Практичний психолог (соціальна сфера)» загальні компетентності: здатність
застосовувати новітні технології і інновації у професійній діяльності, здатність приймати фахові рішення у складних
і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нестандартних ситуацій професійної діяльності, здатність мотивувати
людей і рухатись до спільної мети; професійні компетентності: організація і надання психологічної допомоги особам
різних вікових та соціальних груп серед осіб, які звертаються за психологічною допомогою, проведення
просвітницької, інформаційно-консультативної та роз’яснювальної роботи для створення безпечного
психологічного середовища, запровадження інноваційних методів у процесі організаційно-методичної роботи,
моніторинг, оцінка ефективності виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю, взаємодія із
різними суб’єктами соціальної роботи та іншими заінтересованими сторонами – переважно відображені у ЗК, СК і
ПР ОП. На організаційній зустрічі гарант ОП запевнила, що у разі затвердження професійного стандарту
«клінічний психолог», він буде обговорений і врахований на засіданні кафедри під час наступного оновлення ОП.
Згідно професійного стандарту за професією «Практичний психолог (соціальна сфера)» вид професійної діяльності
за ДК003:2010 – 2445.2 Практичний психолог (соціальна сфера). В ОП вид професійної діяльності за ДК003:2010 –
2445.2 – психолог, 2445.2 – практичний психолог, 2340 – консультант психолого-медико-педагогічної консультації,
2445.1 – науковий співробітник (психологія). Таким чином, ОП не передбачає присвоєння професійної кваліфікації,
професійного стандарту «клінічний психолог» немає, ПР і компетентності ОП переважно відповідають вимогам
професійного стандарту за професією «Практичний психолог (соціальна сфера)».

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг ОП та окремих ОК, форми освітнього процесу, основні види навчальних занять і порядок організації СР
визначені в Положенні про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3g8FnCl). Згідно о Положення СР
здобувача – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час.
Викладач визначає зміст СР, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби
проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості СР здобувача, аналізує її результати,
СР здобувача забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретного ОК.
У Порядку формування ОП та НП підготовки фахівців (https://bit.ly/3esDy31) визначено, що обсяг аудиторного
навантаження за ОР магістр (ДФН) становить, як правило, 1/3 (34 %) від загального обсягу годин. Виняток складає
Цикл дисциплін вільного вибору, де в НП акцент зроблено на СР здобувача і кількість аудиторних годин є меншою.
Рекомендований обсяг ОК для ОР магістр – 4 і більше кр., для написання кваліфікаційної роботи у НП
передбачається 3 кр. Обсяг ОП складає 90 кр. ECTS. Кожен ОК має не менше 4 кр., окрім ОК 1,2,14 (по 3 кр.). В НП
ОП обсяг аудиторного навантаження обов’язкових ОК становить 30,1%, що не відповідає встановленим ЗВО нормам;
обсяг аудиторного навантаження вибіркових ОК - 40%. В НП ОП для написання кваліфікаційної роботи відведено 2
кр., що не відповідає встановленим ЗВО нормам. В НП практики ОК13 і ОК14 передбачені протягом семестру у
позааудиторний час, це на думку ЕГ складає додаткове тижневе навантаження на здобувачів. У силабусах ОК наявні
завдання для самостійного опрацювання, проте навчально-методичних засобів для виконання СР на сторінці
кафедри (платформі Moodle або Office365) не відображено, на зустрічі здобувачі не змогли пояснити, де вони беруть
матеріали для виконання СР. У ЗВО існує практика опитування здобувачів, на запит ЕГ наданий витяг з результатів
опитування за даною ОП (7.10.2022 р.,23:21) щодо оцінки якості навчального процесу у 2021-2022 н.р. На запитання
«На Вашу думку, чи є оптимальним співвідношення самостійної роботи пропорційно до аудиторних занять?» 11 %
здобувачів відповіли - частково, 89 % - так. Під час зустрічей із здобувачами було підтверджено, що їм вистачає часу
для підготовки до практичних занять, виконання завдань СР, скарг щодо надмірності навантаження виявлено не
було. Аналіз ОП, НП, силабусів ОК, зустрічей зі здобувачами дозволяє ЕГ зробити висновок, що обсяг фактичного
навантаження в цілому відповідає досягненню цілей і ПР ОП. Проте, на думку ЕГ потребує приведення НП ОП у
відповідність до вимог ЗВО щодо обсягу аудиторного навантаження здобувачів в обов’язкових ОК, з врахуванням
практик, що тривають протягом семестру, а також кількості кредитів відведених для написання кваліфікаційної
роботи. Необхідним є розроблення навчально-методичних засобів для виконання СР та розміщення їх на сторінці
кафедри або платформі Moodle або Office365.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка за дуальною освітою у ЗВО регулюється Положенням про підготовку здобувачів освіти з використанням
елементів дуальної форми здобуття освіти (https://bit.ly/3CYxvwo). Відповідно до Положення, дуальна форма
здобуття освіти передбачає навчання на робочому місці з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового
договору. Здобувач укладає тристоронній договір з університетом та підприємством (організацією) щодо навчання із
використанням елементів дуальної форми навчання та має виконувати свої зобов’язання в рамках договору.
Університет забезпечує неперервну комунікацію між усіма сторонами для усунення можливих недоліків в
організації навчання та вирішення поточних проблем, що можуть виникати (відповідність теоретичної та
практичної частин програми, якість навчання на виробництві). На ОП навчання з елементами дуальної освіти
здійснюється Майструк В. (https://bit.ly/3Tjqrje) на основі тристороннього договору з БО «Батерфлай» (відповідь
ЗВО 4.10.2022 р. о 22:54). На зустрічі зі здобувачами Майструк В. підтвердила, що навчається з елементами дуальної
освіти, працює у складі мобільної бригади, надаючи послуги з консультування, кризового й екстреного втручання,
соціальної профілактики особам, які стали жертвами насилля, а також постраждалим унаслідок війни внутрішньо
переміщеним особам. Згідно заяви Майструк В. на факультеті психології складено індивідуальний план навчання
(відповідь ЗВО 7.10.2022 р.,11:28). З викладачами, що забезпечують ОК, погоджено завдання та терміни їх
опрацювання. У відповіді ЗВО (12.10.2022 р.,07:37) вказано, що процедура врахування елементів дуальної освіти та
перезарахування результатів навчання за договором здійснюється таким чином: куратор від підприємства, по
завершенню навчального семестру, пропонує за результатами роботи здобувачки певну кількість балів до тих ОК,
які він пропонує перезарахувати. Практична підготовка, яка передбачена НП, обов’язково визнається в повному
обсязі із тими результатами, які пропонуються від підприємства. Визнання результатів навчання з елементами
дуальної освіти здійснюється на засіданні предметної комісії факультету, яка формується розпорядженням декана.
Предметною комісією приймається рішення про повне, чи часткове визнання результатів. Перезарахування
результатів здійснюється за обов’язкової присутності здобувача та куратора від підприємства. На зустрічі з
адмінперсоналом Заєць Л. та на резервній зустрічі Дучимінська Т. вказали, що в ЗВО передбачено графік навчання
для здобувачки, яка навчається з елементами дистанційної освіти. Таким чином, ЕГ дійшло висновку, що навчання з
елементами дуальної освіти на ОП здійснюється, що є позитивною практикою.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

- у ЗВО існує широкий перелік ВОК, процедура їх вибору автоматизована; - практика навчання з елементами
дуальної освіти на ОП.

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

- у структурно-логічній схемі не відображені у повній мірі змістовні взаємозв’язки ОК; - незбалансованість
відповідності програмних компетентностей до ОК, незбалансованість забезпечення ПР відповідними ОК; -
недостатнім є перелік вибіркових ОК саме цієї ОП; - недостатня поінформованість здобувачів про строки вибору ОК;
- узагальнене формулювання індивідуального завдання в ОК 14 Просвітницька практика, ОК 15 Переддипломна
науково-дослідна практика; - завдання ОК 15 Переддипломна науково-дослідна практика не відповідають ОП; -
відсутність завдань з психологічного консультування в ОК13 Діагностично-консультаційна практика; - відсутність
інструктивно-методичних матеріалів для проходження різних видів практики, відсутність диференціації завдань
практик відповідно до баз практики; - обсяг аудиторного навантаження здобувачів в обов’язкових ОК не відповідає
вимогам ЗВО; - кількість кредитів, відведених для написання кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам ЗВО; -
відсутність навчально-методичних засобів для виконання самостійної роботи. Рекомендації: - повноцінно
відобразити на структурно-логічній схемі ОП змістовні взаємозв’язки ОК; - збалансувати відповідність програмних
компетентностей і ОК, на яких вони формуються, збалансувати забезпечення ПР відповідними ОК, розширити
можливість досягнення ПР6, ПР11 за рахунок професійних ОК, відповідно відобразити це змістовно у силабусах ОК;
- розширити перелік вибіркових ОК даної ОП з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів; - організувати повноцінне
інформування здобувачів про строки вибору ОК, в тому числі на офіційній сторінці кафедри; - розробити і
відобразити в силабусах ОК 14 Просвітницька практика, ОК 15 Переддипломна науково-дослідна практика
формулювання конкретних завдань, які б відповідали типовим базам практики; - розробити завдання ОК 15
Переддипломна науково-дослідна практика відповідно до ОП; - розробити і відобразити у силабусі ОК13
Діагностично-консультаційна практика завдання з психологічного консультування; - розробити для здобувачів
інструктивно-методичні матеріали для проходження практик, з урахуванням диференціації завдань практик
відповідно до баз практики та розмістити їх на сторінці кафедри або платформі Moodle, або Office365; - привести у
відповідність з вимогами ЗВО обсяг аудиторного навантаження здобувачів в обов’язкових ОК, з урахуванням
практик, що тривають протягом семестру; - привести у відповідність з вимогами ЗВО кількість кредитів, відведених
для написання кваліфікаційної роботи; - розробити для здобувачів навчально-методичні засоби для виконання
самостійної роботи та розмістити їх на сторінці кафедри або платформі Moodle; або Office365.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП та освітня діяльність за цією програмою в цілому відповідають визначеному критерію, а саме: обсяг ОП та
окремих ОК відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для даного рівня вищої освіти та
відповідного стандарту вищої освіти; зміст ОП структурований за семестрами, ОК, включені до ОП становлять
логічну послідовність, проте у повній мірі не відображені змістовні взаємозв’язки ОК; співвідношення ЗК, ФК, ПР і
ОК має деяку незбалансованість, проте у сукупності ОК дають можливість досягти заявлених цілей та ПР,
визначених стандартом ВО для відповідного рівня ВО, а також ПР, додатково введених до ОП проектною групою;
зміст ОП в цілому відповідає предметній області спеціальності 053 Психологія; здобувачі ОП мають можливості
формування індивідуальної освітньої траєкторії, у ЗВО існує широкий перелік ВОК, процедура їх вибору чітка,
зрозуміла, автоматизована; здобувачі, стейкхолдери, академічна спільнота ЗВО мають можливість впливати на
формування переліку вибіркових ОК; ОП передбачає практичну підготовку здобувачів, яка в цілому дозволяє
здобути компетентності для подальшої професійної діяльності; ОП передбачає набуття здобувачами soft-skills, що
відповідають заявленим цілям; ОП не передбачає присвоєння професійної кваліфікації, професійного стандарту
«клінічний психолог» немає, ПР і компетентності ОП переважно відповідають вимогам професійного стандарту за
професією «Практичний психолог (соціальна сфера)»; обсяг ОП відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню ПР; на ОП здійснюється навчання з елементами дуальної освіти, що є позитивною практикою. Проте
ОП потребує усунення вказаних вище невідповідностей і зауважень організаційного характеру, а також розроблення
для здобувачів інструктивно-методичних матеріалів для проходження практик та навчально-методичних засобів
для виконання самостійної роботи. Вказані недоліки не є суттєвими і можуть бути виправлені у короткий термін.

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

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

Правила прийому на ОП Клінічна психологія регламентуються Правилами прийому до ВНУ ім.Л.Українки, що
оприлюднені на офіційному сайті ЗВО https://bit.ly/3EzeDVO . Правила прийому є чіткими, зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень, відображають загальні положення організації прийому вступників, обсяги прийому та
державного (регіонального) замовлення, строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на
навчання, порядок прийому заяв та документів та ін. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала
(розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Правил прийому https://bit.ly/3SS7ncf. Для
вступу на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки необхідні результати магістерського тесту
навчальної компетентності та фахового іспиту або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної
мови. У передбачених Правилами прийому до данного ЗВО https://bit.ly/3SS7ncf випадках замість результатів
магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з
іноземної мови. Під час зустрічі зі здобувачами, вони зазначили, що складали фахове вступне випробування. Під час
обговорення магістрантка Райниш Н. засвідчила, що упродовж вступної кампанії працівниками приймальної комісії
надавалась роз’яснювальна допомога здобувачам, зокрема онлайн-допомога в поясненні вимог до вступу в
магістратуру. Окрім того, здобувачі наголосили на тому, що вся інформація про процедури та етапи вступу є
прозорими та представлені на сайті університету https://bit.ly/3MleTK9.

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

Правила прийому у ВНУ ім.Л.Українки переглядаються та затверджуються Вченою радою ЗВО з урахуванням всіх
постанов та рекомендацій МОН України. Програма фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія (ОП Клінічна психологія) https://bit.ly/3yubaUM
розміщена на сайті університету, є чіткою та зрозумілою, містить детальну інформацію про критерії оцінювання та
рекомендовану літературу для підготовки. Також на сайті представлені тестові завдання фахових іспитів з усіх
спеціальностей, зокрема, й спеціальності 053 Психологія (ОП Клінічна психологія) https://bit.ly/3yxnu6y Зі слів
гаранта, на ОП навчаються здобувачі, які здійснили вступ на базі інших спеціальностей. За свідченнями здобувачки
Райниш Н., яка вступила на ОП з іншої спеціальності, готуючись до вступу в магістратуру, вона користувалася
програмою фахового випробування, яка доступна на сайті університету.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
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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.

На основі аналізу документів ЕГ встановлено, що в ЗВО створені умови для академічної мобільності. Визнання
результатів навчання учасників освітнього процесу, отриманих в інших закладах освіти, регулюється нормативними
документами, які знаходяться у вільному доступі: у Положенні про визнання результатів навчання, отриманих у
формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ ім.Л. Українки (https://bit.ly/3Mqsgc7), Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ ім.Л.Українки
(https://bit.ly/3rQxLHA). Процедура визнання результатів, отриманих в інших ЗВО передбачає визначення
академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін для студентів усіх форм навчання. Перезарахування
навчальних дисциплін здійснюється за заявою студента на підставі академічної довідки або додатку до документа
про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого вищим навчальним
закладом. Перезарахування результатів раніше складених студентом дисциплін (модулів) згідно з навчальним
планом здійснює керівник навчального структурного підрозділу шляхом їх порівняння (відповідність змісту
дисципліни освітньої, загальний обсяг у годинах та кредитах ЄКТС, форми підсумкового контролю). При
перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка навчальних досягнень студента. Під час
онлайн зустрічі зі здобувачами (про це зазначили Коструба Н., Фіщук О., Пастрик Т.) було виявлено, що вони
обізнані про можливість перезарахування навчальних дисциплін. Академічна мобільність за ОП на даний момент
наявна (у відповідь на запит ЕГ 06.10.22р., 16:14 надано академічні довідки здобувачки Кихтюк А., , яка приймала
участь в академічній мобільності), що підтверджено під час зустрічей. ЗВО має практику зарахування отриманих
результатів навчання з інших навчальних закладів.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Положенням про визнання
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ ім.Л.Українки, що
розміщене на офіційному сайті закладу (https://bit.ly/3erYXZR). Процедура визнання результатів передбачає:
подання заяви здобувача та додавання до неї інших документів (академічної довідки, додатка до документу про
вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра) або витягу з
навчальної картки студента, завіреної в установленому порядку, або сертифіката про практику/стажування, або
сертифіката про проходження тренінгу тощо), на підставі яких приймається рішення про зарахування
(незарахування) дисциплін. Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін може бути
проведено у такий спосіб: рішенням декана факультету/директора інституту за погодженням із завідувачем
відповідної кафедри; рішенням декана факультету/директора інституту на підставі висновку предметної комісії
відповідної кафедри. Предметна комісія формується у випадку коли назви навчальних дисциплін мають значні
розбіжності, але співпадають змістова частина ОК та вимоги до знань, умінь та навичок здобувача вищої освіти,
компетентностей та програмних результатів навчання; загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведений на
вивчення дисципліни в іншому закладі вищої освіти, відрізняється, але не більше 10 % обсягу дисципліни,
передбаченої навчальним планом університету. Предметна комісія розглядає заяву студента, вивчає подані ним
документи про раніше здобуту освіту/засвоєні ОК, за необхідності проводить співбесіду зі студентом. Предметна
комісія робить висновок про можливість або неможливість зарахування дисципліни. Комісія може рекомендувати:
повне зарахування, часткове зарахування та відмову у зарахуванні результатів неформальної освіти. На момент
проведення акредитації є випадки визнання результатів неформальної освіти. Під опитування у фокус-групах було
виявлено, що студенти обізнані щодо процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Однак, про процедуру складання екзамену предметній комісії з метою визнання результатів навчання у
неформальній освіті, не було зазначено жодного слова. Таким чином, ЕГ встановила, що в ЗВО визначені чіткі та
зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, які є доступними для всіх
учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

- існує дієва практика перезарахування результатів академічної мобільності та результатів неформального
навчання.

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

- слабких сторін за критерієм 3 не виявлено.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими для вступників, не містять дискримінаційних
положень, оприлюднені на сайті Університету; програма вступних випробувань враховує особливості ОП; в
університеті визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти. ЕГ проаналізувала правила прийому, програму фахових випробувань, зміст ОП, результатів внутрішнього
моніторингу, зміст бесід з фокус групами. На основі проведеного аналізу визначено, що ОП в цілому відповідає
вимогам третього критерію на рівні В, недоліків не виявлено.

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.

Навчання у ВНУ ім.Л.Українки за ОП Клінічна психологія другого магістерського рівня здійснюється за денною
формою навчання і регламентується відповідно до Положення про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3CTDCBY). В Положенні міститься загальна характеристика освітнього процесу, видів навчальних
занять, поточного і підсумкового контролю, атестації ЗО, академічні правила здобувачів ВО, а також права і
обов'язки НПП. На момент проведення акредитаційної експертизи навчання проводилося в онлайн режимі у зв'язку
з високою небезпекою, однак зазвичай навчання проводиться в аудиторному режимі. ЕГ було встановлено, що
форми і методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПР. Частка вибіркових ОК
складає 26,6 % (24 кр.). ЗВО використовує традиційні форми навчання та викладання: лекційні та практичні
заняття, а також самостійну роботу. Особливе місце серед проблемно-орієнтованих та інтерактивних методів посідає
активне колаборативне навчання у вигляді командно-орієнтованого навчання, з якого гарант програми Засєкіна Л.
є акредитованим спеціалістом. Частка лекційної підготовки складає 11,25% від загального обсягу; практичних
занять - 10,81%; лабораторних - 5,44 % на самостійну роботу припадає 72,5%. Частка практичної підготовки складає
16,6 %, від загального обсягу навчальної програми, але практика проходить без відриву від виробництва. На І
семестр припадає 3 заліки та 4 екзамен; ІІ семестр-4 заліки та 3 іспити; ІІІ семестр - 3 заліки та 3 іспити. Всі
здобувачі проходять виробничу практику на клінічних базах («Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»,
«Волинська обласна психіатрична лікарня», «Волинська обласна клінічна лікарня», «Луцька міська дитяча
поліклініка», «Луцька міська дитяча поліклініка»). Таким чином, ЕГ дійшла висновку, що форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПР, в цілому відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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).

Під час опитування здобувачів вищої освіти було підтверджено, що вся інформація щодо цілей, змісту, програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається вчасно, на початку вивчення кожної дисципліни.
На сайті факультету психології (https://bit.ly/3RZ2GMv) знаходиться наступна інформація: інформація про
факультет та кафедри, графік навчального процесу, розклад занять, програми та розклади кваліфікаційної атестації,
інформація щодо ОП, нормативні документи. З'ясовано, що здобувачів освіти інформують щодо цілей, змісту і
програмних результатів навчання в усній формі на початку вивчення кожної дисципліни, додатково кожен може
ознайомитися з силабусами. Інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання, зокрема оцінювання різних видів
робіт в межах дисципліни представлена в силабусах. Здобувачі обізнані з можливістю використання ресурсу Moodle
та Office 365, зі структурою та змістом матеріалів, представлених на цих платформах, однак перевірка наповненості і
використання даних платформ показала досить низький рівень. Таким чином, ЕГ встановила, що усім здобувачам
даної ОП вчасно надається інформація щодо цілей, змісту та ПР, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
ОК

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

ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП. Зокрема, відбувається поєднання навчання
і досліджень шляхом проведення такого виду діяльності, як написання кваліфікаційної випускової роботи. Теми
кваліфікаційних досліджень здобувачі обирають самостійно, відповідно до своїх інтересів та уподобань, однак,
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студентам надається орієнтовний перелік тем, яким можуть скористуватися здобувачі, які мають труднощі з
обранням теми, що було підтверджено на зустрічі зі здобувачами. Написання наукових робіт регулюється
“Положенням про випускну кваліфікаційну роботу” (https://bit.ly/3saT0nH) та силабусами до написання
кваліфікаційних робіт, а також методичними рекомендаціями щодо написання (https://bit.ly/3S8s7Lw ). У ЗВО та на
факультеті діє Наукове товариство аспірантів і студентів (https://bit.ly/3CxQ356 ) та Рада молодих вчених ВНУ
(https://bit.ly/3VoFFp2 ). На кафедрі реалізовується держбюджетна тема «Моральна травма та моральне зцілення
учасників бойових дій: нейропсихологічні кореляти та психотерапевтичні інтервенції», 0122U000945, керівником
якої є гарант ОП керівник Засєкіна Л. До реалізації теми залучені і здобувачі, зокрема Майструк В. «Прояви
емоційного дистресу у дружин ветеранів-учасників бойових дій», Самчук С. «Прояви моральної травми у військових
сил територіальної оборони ЗСУ», Пастрик Т. «Емоційна експресивність батьків як чинник морального дистресу
підлітків під час воєнного стану», що втілюється у написання їхніх кваліфікаційних робіт та статей. Здобувачка
Майструк В. отримала диплом І ступеня за перемогу у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
2022 р. Здобувачі ОП (Кихтюк А., Попович І., Коструба Н. Кошлай Ю., Райниш Н., Редькович Т., Торчинюк Н.,
Філюк Б., Фіщук О.) беруть активну участь в науковому житті регіону і активно висвітлюють результати своїх
досліджень на конференціях (https://bit.ly/3CvzKpF, https://bit.ly/3yCAE2g). Також на факультеті є власний фаховий
журнал з психології (категорія «Б») «Психологічні перспективи» та заснований в університеті науковий журналі
«East European Journal оf Psycholinguistics», що індексується у Scopus, де як студенти, так і науково-педагогічні
працівники мають змогу публікувати результати своїх досліджень. Таким чином, ЗВО забезпечує поєднання
навчання і досліджень під час реалізації ОП.

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

ОП є молодою ОП, яка існує лише два роки, тому ЕГ не вдалося проаналізувати динаміку в наповненні змісту. Для
аналізу був представлений лише НП 2021 р., а на запит ЕГ щодо НП 2022 р. було заявлено, що ОП зазнала змін
лише щодо баз практик і вибіркових ОК і так не був представлений на розгляд ЕГ (відповідь ЗВО від ). Щодо аналізу
силабусів ОК 2021 р. та 2022 р., ЕГ не помітила змін в наповненні. Також оновлення потребує перелік
рекомендованої літератури. Проте ОП має значний потенціал, а роботодавці та здобувачі демонструють високу
обізнаність щодо своїх можливостей впливати на неї. Отже, ЕГ дійшла висновку, щодо часткової відповідності
оновлення компонентів ОП.

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

Функціонує відділ міжнародних зв’язків (https://bit.ly/3yCcHrU), який забезпечує організацію та моніторинг
міжнародних академічних проектів. На офіційному сайті ЗВО оприлюднено перелік міжнародних організацій-
партнерів (https://bit.ly/3EzxWhY). На факультеті психології наявні Договори про співпрацю із зарубіжними
партнерами, зокрема із Вищою школою Економіки та інновацій (Люблін, Польща). Науково-педагогічні працівники
ОП постійно проходять міжнародні стажування. Наприклад, д.психол.н, проф. Вірна Ж. пройшла стажування в
навчальному інституті професійної супервізії (Шотландія) у 2020 р., д.психол.н, проф. Засєкіна Л. протягом 2018-
2019 рр. навчалася на магістерській програмі “Основи клінічної психології” Університету Англія Раскін (Велика
Британія), д.психол.н, проф. Лазорко О. пройшла міжнародне стажування в Університеті економіки у Кракові
(Польща) у 2019 р., д.психол.н, Журавльова О. - стипендіальну програму у Лодзі (Польща). Гарант ОП є
координатором міжнародного проєкту Жана Моне Еразмус+ «Developing European Framework for Action on Mental
Health and Well-Being» (DevelopMental) (2022-2025рр.). Український центр психотравми при ВНУ ім.Л.Українки,
директором якого є гарант ОП, є координаторам проєкту від Державного Департаменту США «Психосоціальна
адаптація ветеранів до умов цивільного середовища». В результаті даної співпраці в університеті відкрито
Ветеранській хаб, координатором якого є викладач Гордовська Т., яка активно залучає магістрів для проходження
просвітницької практики та волонтерської діяльності у Хабі. До викладання ОК «Етика соціальних, поведінкових та
клінічних досліджень» була залучена професор клінічної антропології, доктор Марта Бойко (США), гостьовий
професор кафедри загальної та клінічної психології за підтримки Американських Рад, яка на запрошення гаранта
ОП впроваджувала проєкт «Імплементація глобальної етики з дослідження здоров’я в клінічних і соціально-
поведінкових середовищах». Таким чином, ЕГ встановила, що навчання та викладання на ОП відповідають стратегії
інтернаціоналізації ЗВО в повній мірі.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

- в ЗВО на високому рівні популяризується, впроваджується та підтримується інтернаціональна діяльність за
рахунок співпраці з провідними закладами Європи; - НПП систематично підвищують свою кваліфікацію в
зарубіжних закладах та беруть участь у міжнародних конгресах та конференціях; - здобувачі ОП проходять
виробничу практику на клінічних базах; - здобувачі демонструють достатньо високий рівень наукової та
публікаційної діяльності; - до викладання періодично залучають зарубіжних фахівців у сфері психічного здоров'я.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

- недостатній рівень використання онлайн платформ, на момент проведення експертизи ОК фактично не
представлені на жодній наявній у ЗВО навчальній онлайн платформі; - слабка динаміка оновлення та перегляду
навчальних планів та силабусів ОК. Рекомендації: - використовувати онлайн середовище для більш ефективного
викладання освітніх компонентів, що підвищить мобільність здобувачів та якість навчання на ОП; - систематично
переглядати навчальні плани та освітні компоненти з метою оновлення та вдосконалення, новити списки
рекомендований джерел у силабусах.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ було встановлено, що ОП за даним критерієм загалом відповідає вимогам. Форми та методи навчання
відповідають принципам академічної свободи, студентоцентованого підходу, забезпечують досягнення програмних
результатів навчання. Вказані слабкі сторони не є суттєвими і можуть бути виправлені в короткі строки. ОП має
значний потенціал, а роботодавці та здобувачі демонструють високу обізнаність щодо своїх можливостей впливати
на освітню програму.

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.

Система оцінювання програмних результатів у межах навчальних дисциплін регламентується згідно «Положення
про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ
ім.Л.Українки», розміщеному на веб-сайті закладу (https://bit.ly/3S0YWtN). Під час спілкування на фокус групах
здобувачі зазначили, що НПП на початку вивчення курсу пояснюють форми контрольних заходів та критерії їх
оцінювання. Здобувач може отримати 40 балів протягом поточного контролю за накопичувальною системою у 100-
бальній шкалі ЄКТС, та 60 балів протягом підсумкового контролю. Іспит може бути зарахованим, якщо здобувач
набрав не менше 75 балів ЄКТС, тоді як залік зараховується, якщо здобувач набирає не менше 60 балів. Силабуси
містять різнорівневі завдання, опис та структуру дисципліни, інформацію про політику оцінювання, розподіл балів,
завдання та шкалу оцінювання, контакти викладача, літературу та інформацію щодо академічної доброчесності, а
саме умов перевірки на унікальність та можливі санкції. Таким чином, на думку ЕГ, більшість силабусів потребує
оновлення основної та додаткової літератури.

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

Атестація здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія,
галузі 05 Соціальні та поведінкові науки для другого магістерського рівня вищої освіти (https://bit.ly/3VCjAmQ ).
Атестація проводиться у формі атестаційного екзамену з психології та захистом кваліфікаційної роботи, яка
передбачає самостійне розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у сфері психології, що
супроводжується проведенням дослідження. В навчальному плані на підготовку до атестаційного іспиту відводиться
1 кредит, а на написання кваліфікаційної роботи передбачено 2 кредити, що суперечить встановленим ЗВО
вимогам. Отже, форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти для другого
магістерського рівня за спеціальністю 053 Психологія.

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
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результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Процедура проведення контрольних заходів регулюється згідно Положення про організацію навчального процесу
на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях (https://bit.ly/3S5aGLU). За результатами
обговорень з НПП і здобувачами вищої освіти було з'ясовано, що у ЗВО наявні зрозумілі контрольні заходи, що є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Зазначені питання
регулюються “Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ ім.Л.Українки”
(https://bit.ly/3gbTxCX). Під час проведення бесід зі здобувачами вищої освіти (Майструк В., Райниш Н., Поліщук З.,
Коструба Н.) члени ЕГ переконалися в тому, що вони ознайомлені з механізмами та прикладами застосування
правил повторного проходження контрольних заходів на ОП, а також оскарженням процедури та результатів
проведення контрольних заходів. В університеті існує можливість повторного складання екзамену. Повторне
складання екзаменів, заліків допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий
– комісії, яка створюється деканом факультету відповідно до Положення про поточне та підсумкове оцінювання
знань студентів https://bit.ly/3T2zvJy. Крім того, в ЗВО практикується комп’ютерне тестування, яке виключає
людський фактор впливу та суб’єктивність оцінювання з боку викладача (https://bit.ly/3Ta47cg ). Таким чином, ЕГ
встановило, що у ЗВО визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, які є доступними для
усіх учасників освітнього процесу, наявні заходи, що забезпечують об’єктивність екзаменаторів.

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.

Сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності і
розв'язання етичних конфліктів між членами академічної спільноти здійснюється відповідно до Статуту ВНУ
ім.Л.Українки (https://bit.ly/3CWDUIu) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у
ВНУ ім.Л.Українки (https://bit.ly/3Sjfnlv). Також враховується ряд нормативних положень, а саме: “Кодекс
академічної доброчесності” (https://bit.ly/3VsnnTP), та “Положення про систему запобігання та виявлення
академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників
ВНУ ім.Л.Українки” (https://bit.ly/3CYWX4L). Кваліфікаційні роботи здобувачів та інші перевіряють програмою
Strikeplagiarism, однак під час зустрічей з фокус групами не вдалося чітко з'ясувати який же допустимий відсоток
текстових запозичень, хоча у зазначеному вище Положенні чітко прописані допустимі межі для кожного виду робіт.
Крім того здобувачі мають можливість майже необмежену кількість перевірок на плагіат, що зводить сутність цих
перевірок до суто технічнічних правок. Проаналізувавши всю отриману інформацію, ЕГ дійшла висновку, що ЗВО
популяризує академічну доброчесність та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності. Також визначено чіткі та зрозумілі стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації ОП

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

- діяльність ЗВО чітко регламенттована внутрішніми нормативними документами; - існує практика проведення
комп’ютерного тестування здобувачів освіти, що забезпечує об’єктивність оцінювання.

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

- здобувачі мають можливість майже необмежену кількість перевірок на плагіат, що зводить сутність цих перевірок
до суто технічнічних правок. Рекомендації: - рекомендовано упорядкувати процедуру перевірки кваліфікаційних
робіт на текстові запозичення та дотримуватися їх; - рекомендовано збільшити до трьох кредитів час, відведений
для написання кваліфікаційної роботи.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Форми контролю здобувачів відповідають стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053
Психологія. Форми контролю та критерії оцінювання поточного і підсумкового контролю зрозумілими й чіткими; у
ЗВО забезпечують можливість об’єктивного оцінювання здобувачів через проведення комп’ютерного тестування.
Виявлені недоліки щодо даного критерію є несуттєвими та можуть бути виправлені в короткі строки.

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.

Викладання на ОП здійснюється: 5 докторів наук, професорів; 1 доктор наук, доцент; 2 кандидати наук, доценти; 1
доктор наук, професор за сумісництвом; 1 науково-педагогічний працівник без наукового і вченого звання - за
сумісництвом. Викладач, що забезпечує дисципліну «Основи клінічної психології: сучасні напрями та перспективи»
(Гордовська Т.І.) має необхідну академічну кваліфікацію, але потребує підсилення професійної складової за рахунок
наукових та навчально-методичних праць відповідно до змісту ОК. Тематика наукових публікацій та навчально-
методичних видань інших викладачів в цілому відповідає сфері освітніх компонентів, які вони забезпечують. На
основі аналізу відомостей, представлених у табл.2, та підтверджувальних документів, вивчення профілів НПП у
відкритих джерелах та базах індексації публікацій ЕГ встановлено, що академічна та професійна кваліфікація
викладачів повністю забезпечує досягнення цілей та програмних результатів ОП.

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

ЕГ на зустрічах з академічним персоналом, менеджментом ЗВО, начальником відділу кадрів пересвідчилася у
прозорості процедури конкурсного добору викладачів ВНУ ім.Л.Українки, зокрема оголошення про конкурс,
терміни, умови його проведення та кваліфікаційні вимоги до претендентів розміщуються на офіційному веб-сайті
ЗВО. Процедури конкурсного добору викладачів визначаються “Колективним договором ВНУ ім.Л.Українки”
(https://bit.ly/3ToYW7V) й “Положенням про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні
(переведенні) на посади науково-педагогічних працівників ВНУ ім.Л.Українки”(https://bit.ly/3s5vhVz ), є прозорими
і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму.

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

Представників роботодавців щорічно залучають до процесу перегляду і вдосконалення ОП. Роботодавці обізнані в
своїх можливостях впливати на ОП і реалізують цю можливість в певній мірі. Так, на етапі розробки ОП та
навчальних планів, за ініціативи Бойко М. (проф. Єльського університету, США), було запроваджено дисципліну
“Етика соціальних поведінкових та клінічних досліджень”. За пропозицією Орап М. (завідувач кафедри психології
Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка) було збільшено кількість кредитів (до 5 кр.) на вивчення дисципліни
“Психічне здоров'я та емоційний дистрес”. Наявна практика гостьового професора (Бойко М., Мічалскі Ш.)
(https://bit.ly/3My4qLu). ЕГ під час зустрічей зі стейкхолдерами та гарантом ОП, ЕГ встановила, що для досягнення
програмних результатів ОП ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу шляхом
проведення наукових конференцій, лекцій, семінарів, круглих столів.

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

До викладання ОК «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень» долучається проф. Єльського
університету Бойко М. (https://bit.ly/3yL1gyi). Для викладання дисципліни “Діагностика психічних розладів” на
умовах зовнішнього сумісництва залучений д. мед.н., проф., зав. каф. психології Інституту підготовки кадрів
Державної служби зайнятості України Пріб Г. НПП з групи забезпечення Засєкіна Л., Журавльова О., Федотова Т.
здійснюють психотерапевтичну й консультаційну діяльність в Українському центрі психотравми, а Гордовська Т.
(яка працює на умовах сумісництва) є координатором діяльності Ветеранського хабу. Гостьові аудиторні заняття
проходять у формі тематичних лекцій (09.11.2022 відкрита лекція Мічалскі Ш. (Канада) “Особливості психотерапії
та консультування у напрямках наративної психотерапії”) https://bit.ly/3MCKs25 . Всі здобувачі проходять
виробничу практику на клінічних базах: «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни», «Волинська обласна
психіатрична лікарня», «Волинська обласна клінічна лікарня», «Луцька міська дитяча поліклініка», «Луцька міська
дитяча поліклініка». Отже, ЕГ дійшла висновку, що ЗВО залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, а
до проходження практик - представників роботодавців.
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Порядок підвищення кваліфікації регламентується “Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників” (https://bit.ly/3T6Z5NH). ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через
створення належних умов для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, надання матеріальної
допомоги та преміювання, що було підтверджено ЕГ на зустрічах з менеджментом університету та науково-
педагогічними працівниками. Викладачі мають можливість безкоштовно пройти стажування у закладах, з якими
ЗВО укладено угоди про співпрацю. ЕГ встановила факти проходження стажування таких НПП: Засєкіна Л. (м.
Хайфа, Ізраїль, 2018 р.; м. Кембридж, Велика Британія, 2019 р.; Єрусалимський університет та Ізраїльський центр
психотравми, 2022 р.), Журавльова О. (м. Люблін, Польща, 2018 р.), Лазорко О. (м. Краків, Польща, 2019 р.), Пріб Г.
(м. Нюренберг, Німеччина, 2021 р.); Федотова Т. (м. Київ, 2021 р.; м., Тернопіль, 2022 р.), Мушкевич М. (м. Рівне,
2018 р.; м. Тернопіль, 2019 р.), Журавльова О. (м. Тернопіль, 2022 р.); Пріб Г. (Київ, 2020 р.), Лазорко О. (м.
Запоріжжя; м. Київ, 2021 р.). У ЗВО однією із стратегій визначено підвищення мовної компетентності, у зв'язку з
чим для викладачів створено умови для вдосконалення рівня володіння іноземними мовами (мовні центри
«Клевер», «Світ», Центр німецької мови) https://bit.ly/3Ts4EpO; https://bit.ly/3CYe6eZ. Таким чином, ЗВО в повній
мірі сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічей з менеджментом ВНУ ім.Л.Українки та науково-педагогічним персоналом встановлено, що в
закладі з метою стимулювання розвитку викладацької майстерності створена система заохочення викладачів як
матеріального, так і нематеріального характеру. Матеріальне заохочення відбувається шляхом преміювання.
Преміювання відбувається відповідно до рейтингу НПП згідно Положення про рейтингове оцінювання
(https://bit.ly/3eyOnAn). Моральна форма заохочення передбачає нагородження викладачів подяками, почесними
грамотами тощо, зокрема: нагрудним знаком «За наукові досягнення» (Вірна Ж.), нагрудним знаком «Відмінник
освіти» (Засєкіна Л.), Грамотою МОН України (Засєкіна Л., Федотова Т.), обласною премією за заслуги у сфері науки
(Засєкіна Л., 2022 р.), Грамотою «Кращий молодий науковець ВНУ ім.Л.Українки» (Журавльова О.). ЕГ дійшла
висновку, що існуюча у ЗВО система заохочення є дійсно дієвою та ефективною.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

- тісна співпраця з закордонними закладами освіти; - ефективна система заохочень НПП у ЗВО; - НПП мають
можливість безкоштовного закордонного стажування в закладах-партнерах; - до викладання на ОП досить активно
залучають закордонних колег; - вперше в Україні запроваджено курс «Етика соціальних, поведінкових та клінічних
досліджень», до викладання якого залучається проф. Єльського університету, експерт у галузі клінічних досліджень
Бойко М.; - гарант програми Засєкіна Л. є акредитованим когнітивно-поведінковим психотерапевтом, має ліцензію
для впровадження протоколу RTM, є автором онлайн ресурсів самодопомоги для різних верств населення; - в основу
навчального плану покладено основні змістові компоненти професійної підготовки клінічних психологів за
Британською моделлю, гарант програми Засєкіна Л. у 2019 р. завершила магістерську програму «Основи клінічної
психології» Університету Англія Раскін (Кембридж, Велика Британія).

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

- слабких сторін за критерієм 6 не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП та освітня діяльність за цією програмою є взірцевими за критерієм 6, а саме викладання на ОП здійснюється 7
докторами наук та 2 кандидатами наук; усі НПП систематично проходять закордонні стажування та підвищують
власну кваліфікацію у закладах-партнерах безкоштовно; науково-педагогічні працівники закладу демонструють
високий рівень наукової роботи, мають багато статей, які індексуються у науковометричних базах, є
грантоотримувачами міжнародних і вітчизняних проектів. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими
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і дають можливість забезпечити потрібний рівень професіоналізму викладачів. Заклад освіти стимулює розвиток
педагогічної майстерності та наукову роботу через систему преміювання, матеріального та морального заохочення. В
ЗВО спостерігається високий рівень співпраці з усіма стейкхолдерами, які залучені до практичної підготовки
здобувачів вищої освіти. Всі стейкхолдери демонструють високий рівень обізнаності в можливостях впливати на
ОПП та використовують її.

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.

Інфраструктура, навчально-методичне та науково-методичне забезпечення за своєю кількістю і якістю є достатнім
для досягнення передбачених ОП цілей та ПР. Університет володіє необхідною матеріально-технічною базою та
соціальною інфраструктурою для забезпечення фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки
студентів. Підготовка фахівців ведеться з використанням сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних
засобів, програмних продуктів, електронних баз даних, мережевого обладнання. Мережа Wi-Fi є у навчальних
корпусах, студенти мають до неї безкоштовний доступ. Навчальні аудиторії, у яких проводяться навчальні заняття
для здобувачів ОП, обладнані комп’ютерами, проекторами. Для проведення тренінгових занять існує окрема
спеціально обладнана аудиторія. Для проведення практичних занять з фаху працює лабораторія вікової
нейрофізіології; відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування»,
до яких студенти мають вільний доступ (продемонстровано під час огляду МТБ). В аудиторіях наявний необхідний
роздатковий матеріал, у томі числі стимульні матеріали методик. Функціонує Інклюзивний та Ветеранський Хаби,
до яких студенти мають вільний доступ та можуть бути залученими або безпосередньо виступати організаторами
активностей передбачених освітнім процесом. Навчально-методичні матеріали, необхідні для вибору ВОК з 16
факультетів наявні у вільному доступі для студентів на офіційному сайті університету(https://bit.ly/3EDYhLB). У
каталозі до кожного ВОК наявна фахова література, яка проте потребує оновлення. Працює електронний каталог
Бібліотеки ВНУ ім.Л.Українки, який для користувачів доступний в режимі 24/7. Репозитарій університету
(https://bit.ly/3Vn3BsK). Фонд бібліотеки ЗВО регулярно поновлюється фаховою літературою з психології.
Функціонує Наукове товариство студентів та аспірантів https://bit.ly/3Tgh7fV, що має власне Положення
(https://bit.ly/3SWcPKY) Під час зустрічі з ЕГ здобувачі вищої освіти Пивоварчук М. та Горбач В. зазначили, що
навчання у ЗВО відбувалося із використанням платформи Zoom, Classroom, Telegram під час карантинних заходів.
Адміністрацією ЗВО були запроваджені системи дистанційного навчання, такі як Moodle та Office 365, але на
сьогодні вони потребують активного наповнення та більшої популяризації у використанні. На сьогодні, за словами
представників академічного персоналу ЗВО Єлісєєвої Л.(проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної
співпраці) та Балабухи Н.(начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти) , все ж
планується активізувати їх використання для зручності у використанні системи дистанційного навчання як для
здобувачів, так і для НПП. Таким чином, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення
освітньої програми забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПР.

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.

Інфраструктуру ЗВО утворюють 9 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, спорткомплекс, табір «Гарт», бібліотека усе з
необхідним обладнанням (продемонстровано під час огляду МТБ). У навчальних приміщеннях наявне обладнання,
необхідне для проведення навчальних занять, у тому числі достатня кількість комп’ютерів; а також зал для занять
різними видами спорту; бібліотека з читальними залами. Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ мала
можливість побачити також лабораторію вікової нейрофізіології, Інклюзивний та Ветеранський Хаби, що оснащені
всім необхідним для проведення тренінгів, консультацій, наукових досліджень, а також достатньою кількістю
методик для застосування в практичній діяльності. Окрім того, на усій території ЗВО наявне покриття Wi-Fi. Як
засвідчують, під час зустрічей, здобувачі та академічний персонал ЗВО, вони мають можливість безкоштовно
користуватись навчальними приміщеннями та їх обладнанням, користуватись комп’ютерами та інтернетом для
виконання різних навчальних завдань, бібліотекою та її фондами, методичним забезпеченням навчальних
дисциплін, а також безкоштовно відвідувати різні гуртки та секції, що функціонують у ЗВО. При цьому на сайті ЗВО
https://bit.ly/3g4zKW3 представлена інформація про наявність великої кількості наукових гуртків та проектів, де
здобувачі можуть приймати активну участь. Таким чином, ЗВО забезпечує безоплатний доступ НПП і здобувачів до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів.

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.

У ЗВО створені безпечні умови організації освітнього процесу, забезпечуються здорові і безпечні умови перебування
в аудиторіях, попередження травматизму, створюється оптимальний режим роботи і навчання. На сьогодні, в ЗВО
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запроваджені Методичні рекомендації до організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану
(https://bit.ly/3SavIIO), що розміщені у вільному доступі на сайті університету.. Онлайн огляд матеріально-технічної
бази ЗВО засвідчує безпечність створених матеріальних умов для навчання здобувачів. Психологічна атмосфера у
ЗВО, за словами здобувачів, є сприятливою, відсутні прояви негативних соціально-психологічних явищ (насильства,
корупції, дискримінації тощо). У ЗВО наявна Психологічна служба, діяльність якої спрямована на підтримання
психологічного комфорту усіх учасників освітнього процесу. Також працює Відділ молодіжної політики та
соціальної роботи, що має на меті залучення здобувачів до соціально-активних проектів та сприяє духовному та
фізичному розвитку молоді. Це безпосередньо відображено в її плані роботи, де наявні різноманітні заходи, а
традиційні педагогічні читання «Актуальні питання навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в
системі спеціальної та педагогічної освіти та соціальної роботи інклюзивної освіти», інтерактивні презентації
“Психолого-педагогічний супровід дітей із особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивно
ресурсного центру», бесіди з питань профілактики правопорушень, цикл тренінгів з профілактики ВІЛ/СНІДу
спільно з представниками Волинського обласного центру профілактики і боротьби з СНІДом, лекції «Правова
держава як держава соціальної демократії» тощо. ЗВО дбає не лише про психологічне, а й про фізичне здоров'я
працівників та здобувачів. На безкоштовній основі у ЗВО функціонує велика кількість спортивних секцій, до яких у
здобувачів є вільний доступ. Під час зустрічі з ЕГ представники адміністрації (Корнійчук В.) та студентського
самоврядування(Горбач В.) ЗВО повідомила що, для організації дозвілля в ВНУ ім.Л.Українки створено ряд секцій
та клубів, які функціонують на постійній основі: спортивні секції, дебатний клуб «Lesya Ukrainka DC», Медіацентр,
напрацюванням якого є періодичне інформаційно-розважальне видання «Об’єктив студентський», студентське
радіо «Файні жорна», сайт «Нівроку». Також творча студія «Львівська кав’ярня», туристичний клуб «Меридіан».
Створено надпотужний Волонтерський Рух за сприяння ВНУ ім.Л.Українки.(https://bit.ly/3fT70PO) Наявна
Асоціація випускників університету https://bit.ly/3etzdwo та розроблена анкета (https://bit.ly/3ezrAoj) випускника
для збирання інформації щодо подальшого працевлаштування . Під час огляду МТБ експертній групі було
продемонстровано укриття, що обладнане всім необхідним та може забезпечувати безперервність навчального
процесу за рахунок високої місткості. Таким чином, освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
здобувачів, що навчаються за ОП.

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

Невід’ємним механізмом освітньої, організаційної, інформаційної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти є
сайт університету (https://vnu.edu.ua/uk), діяльність якого спрямована на оперативне поширення рішень
керівництва університету; оперативне інформування про події, що відбуваються в університеті; розвиток наукових і
навчальних зв’язків з університетами і науковими організаціями. Реалізації механізмів підтримки студентів сприяє
також система виховної роботи університету, яка спрямована на створення організаційно-педагогічних умов для
адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті; організацію соціального захисту студентів пільгових
категорій із малозабезпечених та багатодітних сімей тощо; співпрацю з органами студентського самоврядування,
профспілковою організацією, іншими громадськими організаціями. Все це включає виховна робота данного ЗВО.
Також це участь у волонтерському руху (https://bit.ly/3s2WRCR), туристичному клубі «Меридіан» й активна участь
Студентської ради у наданні різноманітної підтримки здобувачів освіти (https://bit.ly/3TjTRxK). Під час зустрічей
було підтверджено, що в ЗВО функціонує Психологічна служба, що може надавати консультативну підтримку та
групову психокорекцію за запитом здобувачів. Працює Відділ молодіжної політики та соціальної роботи
(https://bit.ly/3eyBTca), що відповідає за всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської молоді, а
також підтримка сприятливого психологічного клімату всередині університету. Під час зустрічі ЕГ здобувачі вищої
освіти зазначили (Пивоварчук М., Горбач В., Голуб Г.), що дуже багато цінної інформації було отримано від заходів,
що проводить даний Відділ, один з напрямків його роботи передбачає допомогу у працевлаштуванні студентам за
такими напрямами: профорієнтаційні консультації та навчально-тренінгова робота. Така практика підтверджує
тісний зв'язок між здобувачами, стейкхолдерами та менеджментом ЗВО. В ЗВО функціонує Відділ технічних засобів
та навчання «Центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування», що відповідає за технічне та
організаційне забезпечення навчального процесу(https://bit.ly/3VGyMQf). А також є Навчально-методичний відділ
забезпечення якості вищої освіти(https://bit.ly/3D0xB6w), що відповідає за моніторинг якості освітнього процесу в
університеті. Гарною практикою є започаткування Школи Гарантів, що поглиблює знання учасників освітнього
процесу, з однієї сторони, а з іншої забезпечує обмін досвідом та аналіз проблемних ситуацій. Також під час зустрічі
ЕГ з академічним персоналом та здобувачами вищої освіти (Райниш Н. Коструба Н., Пастрик Т. ) було з'ясовано, що
всі вони поінформовані щодо можливості матеріальної підтримки з боку адміністрації ЗВО соціальним категоріям
населення та при скрутних життєвих обставинах, тощо. Здобувачі засвідчили, що задоволені отримуваною
підтримкою з боку ЗВО. Таким чином, ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів.

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

У ЗВО створені такі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами та маломобільних груп населення:
пандуси та ліфт при вході у корпуси, спеціально обладнані туалетні кімнати, облаштовано аудиторії з можливістю
пересування у них осіб на інвалідних візках, їх вільного доступу до них. Також зазначено, що в найближчий час буде
додано пандуси біля окремого входу до Ветеранського Хабу, щоб абсолютно всі мали змогу долучатися до заходів, що
проводяться на його базі та звертатися за анонімними психологічними індивідуальними консультаціями
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(продемонстровано під час огляду МТБ). В ЗВО є розроблене Положення про організацію освітнього процесу на
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ ім.Л.Українки (https://bit.ly/3VoEead), що
містить також п.9.12 про створення необхідних умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами, хоча
відсутнє окреме положення відповідно до цього. Під час огляду МТБ було продемонстровано також спеціально
обладнане ігровий куточок для дітей, де вони можуть чекати батьків та необхідна фурнітура для маленьких дітей
(пеленальні столики). При Відділі молодіжної політики та соціальної роботи працює практичний психолог, тобто
студенти мають змогу працювати з психологом, що прописано у Положенні про психологічну роботу у ВНУ
ім.Л.Українки (https://bit.ly/3eFwBvj). Окрім того, у ЗВО передбачені заходи з адаптації до освітнього процесу
здобувачів з особливими освітніми потребами, що також входить у функції даного Відділу. Особливо важливим є
створення умов для проведення дистанційного навчання в період карантину. Але ЕГ не було продемонстровано
належну роботу обох систем дистанційного навчання Moodle та Office365. ЕГ не побачило наповнення навчально-
методичними матеріалами даних систем. Хоча здобувачі (Коструба Н., Пастрик Т.) надали інформацію про те, що їм
зручно навчатися в дистанційному форматі та ніяких зауважень з цього приводу, не було висловлено. Таким чином,
ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами.

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.

На сьогодні політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та корупцією) в ЗВО визначаються відповідно до Положення про порядок і
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ ім.Л.Українки (https://bit.ly/3TfCQ7P) та Правил внутрішнього
розпорядку ВНУ ім.Л.Українки (https://bit.ly/3rP4dKs) Колектив Університету протидіє будь-яким випадкам як
прямої, так і непрямої дискримінації. В плані Відділу молодіжної політики та соціальної роботи передбачено
проведення заходів спрямованих на протидію булінгу. Зокрема, за поширення інформації щодо попередження і
боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією, проведення навчання трудового колективу та
студентства щодо попередження сексуальних домагань та будь-яких проявів дискримінації, надання інформаційної
та консультативної підтримки керівництва структурних підрозділів щодо попередження сексуальних домагань
відповідає Студентська Рада університету, що має власне Положення про студентське самоврядування
(https://bit.ly/3VumdXZ). На зустрічі зі здобувачами вищої освіти експертами підтверджено поінформованість
студентів щодо процедури вирішення конфліктних ситуацій. І хоча, за словами студентів (Фіщук О., Райниш Н.),
конфліктних ситуацій за час реалізації освітнього процесу не було, вони повідомили, що знають про можливість
звернень до завідувача кафедри та/або декана чи ректора з відповідною скаргою, її розгляд комісією, що
утворюється для з’ясування всіх обставин та колегіального рішення щодо розв’язання конфлікту. Ще одна
можливість для здобувачів освіти повідомити керівництву факти порушення їх прав є контакти Студентського
самоврядування та «Скринька довіри», що є на сайті університету (https://bit.ly/3Tbui24). Зі слів здобувачів, за
період їхнього навчання на ОП конфліктних ситуацій не виникало. Таким чином, існує чітка і зрозуміла політика і
процедури вирішення конфліктних ситуацій, яка є доступною для усіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

- матеріальна база лабораторій та центрів ВНУ ім.Л.Українки створює унікальні можливості для наукової діяльності
здобувачів та проведення емпіричних досліджень як у сфері психофізіології, так і у сфері сучасної психології, що
дозволяє кожному здобувачеві реалізувати потреби в професійному розвиткові.

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

- здобувачі мало поінформовані стосовно можливостей та ресурсів МТБ, якими вони можуть користуватися; -
відсутність внутрішніх нормативних документів ЗВО, які б регулювали питання супроводу осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення, умов поселення і проживання у гуртожитках; - недостатній рівень наповнення
онлайн-платформ навчально-методичними матеріалами; Рекомендації: - провести інформаційну кампанію серед
здобувачів щодо можливостей використання матеріально-технічної бази, в тому числі інтернет-ресурсів; - розробити
внутрішні документи ЗВО, які б регулювали порядок супроводу осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення,
а також проживання у гуртожитках; - розширити використання онлайн-платформ для дистанційного навчання,
наповнити наявні ресурси ЗВО необхідними навчально-методичними матеріалами для здобувачів ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Проведений аналіз ОП за критерієм 7 засвідчив достатній характер створенного освітнього середовища, у якому
здобувачі мають можливість безкоштовно користуватись навчальними приміщеннями та їх сучасним обладнанням,
комп’ютерами та інтернетом для виконання різних навчальних завдань; при цьому навчальні приміщення мають
необхідні засоби для проведення аудиторних лекційних та практичних занять. У ЗВО сучасна практика
забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, яка ґрунтується на
сприянні самореалізації, ініціативам, особистісному та професійному розвитку всіх учасників навчального процесу,
абітурієнтів та здобувачів. Створено достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами. Наявні певні слабкі сторони ОП можуть бути виправлені в короткий термін, що дає підстави членам ЕГ
дійти висновку, що ОП у контексті Критерію 7 відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Заклад чітко дотримується процедур розроблення, затвердження та моніторингу ОП. ОП, що була розроблена у 2021
р. відповідає вимогам ЗВО щодо опису, процедури затвердження та рецензування. На етапі розробки та моніторингу
програми до її обговорення були залучені представники основних стейкхолдерів, що підтверджується протоколами
засідань кафедри (надано на запит ЕГ 07.10. 2022 р.,11:21, 12:09) та рецензіями представників роботодавців та
академічної спільноти. Моніторинг якості освіти за ОП здійснюється регулярно Навчально-методичним відділом
забезпечення якості вищої освіти, і відповідно до Положенням про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття
освітніх програм у ВНУ ім.Л.Українки (https://bit.ly/3VI36dh); Порядком формування освітніх програм та
навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та
заочної форм навчання у ВНУ ім.Л.Українки (https://bit.ly/3RZPEy1). Аналіз відомостей самооцінювання та
зустрічей із академічним персоналом(Гордовська Т. , Мудрик А.), структурними підрозділами(Єлісєєва Л., Балабуха
Н.) та стейкхолдерами(Орап М., Дацик З., Мельник А.) свідчить про дотримання визначених процедур. Перегляд ОП
відбувся в 2022 році, що підтверджені витягами з протоколів засідання кафедри наданих за запитом ЕГ (07.102022
р., 11:21, 12:09) Таким чином, ЗВО дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП.

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.

Представники студентського самоврядування (Пивоварчук М., Горбач В.) засвідчили, що проводять регулярний
моніторинг задоволеності освітнім процесом здобувачів ОП та у випадку виявлення незадоволеності здобувачів
допомагають вирішувати конфліктні ситуації та передають пропозиції декану або гаранту ОП. Представники
студентського самоврядування намагаються максимально використовувати неформальні канали збору інформації,
наприклад, месенджери, що дозволяє їм отримати чесні відгуки від здобувачів і вчасно визначити проблеми
освітнього процесу. В той же час здобувачі під час зустрічі продемонстрували недостатній рівень розуміння
можливості впливу на зміст ОП. Вони підтвердили, що брали участь в моніторингу якості освітнього процесу та
відповідали на питання опитувальника, але при цьому вони не розуміють, що можуть виступати прямими
ініціаторами перегляду змісту ОП за потреби. Таким чином, позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під
час перегляду ОП.

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

Зустріч із роботодавцями(Орап М., Дацик З., Мельник А., Бойко М.) дозволила встановити про їх активну
залученість до перегляду ОП, загальну плідну співпрацю із ЗВО, надання баз практики тощо. За запитом ЕГ надано
витяги з протоколів засідання кафедри, де відображено ряд пропозицій від стейкхолдерів, які було ухвалено та
запроваджено на даній ОП. Зокрема згідно них ухвалено: змінити назву ОК циклу професійної підготовки «Етика та
нейроетика клінічних досліджень» на ширшу – «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень». Таким
чином ЕГ має безпосередню інформацію про співпрацю ЗВО з роботодавцями, пропозиції стейкголдерів щодо
формування/перегляду ОП. За свідченнями роботодавців(Орап М., Дацик З., Мельник А., Бойко М.), вони
долучаються до обговорень ОП через: участь в засіданнях кафедри, присвячених питанням розгляду змісту ОП;
участь в обговореннях змісту ОП під час конференцій та семінарів; особисті бесіди з гарантом. Так, представники
роботодавців відмітили, що надавали конкретні рекомендації, щодо необхідності введення в ОП ОК, які стосуються
певних напрямків діяльності психолога. Ці рекомендації були почуті. Наприклад, Орап М. запропонувала змінити
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назву однієї з дисциплін на «Концептуалізацію випадку у психологічній практиці», що забезпечує більші
можливості для поглиблення знань здобувачів з даної теми та впровадження ряду дисциплін «Психічне здоров'я та
емоційний дистрес» та «Психологічна підтримка в медичних закладах». Таким чином, роботодавці безпосередньо
залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми

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

Випускників дана ОП не має. Але в ЗВО наявна Асоціація випускників університету https://bit.ly/3etzdwo та
розроблена анкета (https://bit.ly/3ezrAoj) випускника для збирання інформації щодо подальшого
працевлаштування . Таким чином, в ЗВО існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників

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

Система забезпечення якості у ВНУ ім.Л.Українки діє на декількох рівнях (від загальноуніверситетського до
локального на рівні ОП), що дозволяє забезпечувати об’єктивність у виявленні проблем та індивідуальний підхід у їх
вирішенні. Так, Навчально-методичним відділом забезпечення якості вищої освіти здійснюється регулярне
комплексне опитування, що спрямоване на уточнення різних показників якості освіти. Результати моніторингу за
кожною освітньою програмою публікуються на сайті закладу (https://bit.ly/3T78MeS) та є відкритим для
ознайомлення для всіх стейкхолдерів. В свою чергу рішення щодо внесення своєчасних змін приймається на рівні
ОП. Гарант, що отримує інформацію також від викладачів, здобувачів і представників студентського
самоврядування приймає рішення та слідкує за його впровадженням. Своєчасність реагування на виявлені недоліки
забезпечується регулярністю моніторингів. Сильною стороною такої системи забезпечення якості в закладі є те, що
доступ до результатів моніторингу має не тільки гарант, а й всі викладачі, які забезпечують освітні компоненти, що
дозволяє їм впроваджувати зміни, потреба в яких була продемонстрована моніторингом (надано за запитом ЕГ
07.10.2022 р., 23:21). Відповідно до проведеного аналізу ОП, співбесід із структурними підрозділами зустрічей із
гарантом, роботодавцями та академічним персоналом, за результатами акредитацій інших спеціальностей були
зроблені висновки та поліпшення ОП ЗВО (витяг з протоколів засідань кафедри надано за запитом ЕГ 7.10.2022 р.,
11:21). Таким чином, система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в ОП.

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

Акредитація ОП проводиться вперше, тому пропозицій та зауважень, сформульованих під час попередніх
акредитацій, не було. Хоча на базі ЗВО діє створена Школа Гарантів, що дає змогу усім причетним долучатися до
аналізу та покращення якості вищої освіти в закладі та створювати умови для подальшого розвитку освіти загалом.

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

В академічній спільноті сформована культура якості, що проявляється в добрій обізнаності викладачів, здобувачів та
представників студентського самоврядування у питаннях академічної доброчесності та недопустимості плагіату.
Підтримання культури якості багато в чому визначається ефективністю діяльності Навчально-методичного відділу
забезпечення якості вищої освіти, який відповідає за комплексну та багаторівневу експертизу ОП, а також
інформаційну підтримку всіх учасників освітнього процесу з питань забезпечення якості (https://bit.ly/3yKGpuO). За
свідченнями учасників фокус-груп (Єлісєєва Л.,Балабуха Н.), представниками відділу проводяться регулярні
семінари для викладачів, гарантів освітніх програм, які спрямовані на формування і затвердження єдиних
принципів оцінки якості освіти в ВНУ ім.Л.Українки Таким чином, в середині закладу сформована культура якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

- система забезпечення якості освіти закладу є багаторівневою та охоплює всіх учасників освітнього процесу; -
продуктивна співпраця із роботодавцями; - Школа Гарантів відкриває широкі можливості для вдосконалення
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професійного рівня НПП та менеджменту ЗВО, що має на меті покращення рівня якості забезпечення вищої освіти в
університеті.

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

- слабких сторін за критерієм 8 не знайдено

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗВО функціонує багаторівнева система забезпечення якості освіти, що дозволяє вчасно виявляти і усувати
недоліки освітнього процесу. Гарант та викладачі швидко реагують на виявлені недоліки, в тому числі через
індивідуальні і групові роз’яснювальні заходи. Під час роботи над даним критерієм ЕГ спиралася на аналіз
положень закладу, що визначають порядок забезпечення якості освіти, на зміст зустрічей з гарантом,
представниками адміністративних відділів, здобувачів та студентського самоврядування. Було встановлено, що ОП
загалом відповідає вимогам критерію 8 на рівні В, недоліків за критерієм немає.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права і обов’язки всіх учасників освітнього процесу визначені в Статуті ЗВО (https://bit.ly/3euUiGT), Правилах
внутрішнього розпорядку ЗВО (https://bit.ly/3s3RAuN), Колективному договорі ЗВО (https://bit.ly/3EHX71I) і
оприлюднені на офіційному сайті в розділі «Загальна інформація» (https://vnu.edu.ua/uk/zahalna-informatsiya) та
нормативно-правова база (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Права і обов’язки НПП визначені в їх
контрактах, типові контракти представлені на офіційному сайті (https://bit.ly/3VrI9D4). Також права та обов’язки
здобувачів контрактної форми навчання регулюються договором, один екземпляр якого зберігається в ЗВО, другий
– у здобувача. Зокрема, про це на зустрічі із студентським самоврядуванням зазначали здобувачі ЗВО. На офіційній
сторінці в рубриці «студенту», підрубриці «стипендія» розміщені Правила призначення стипендій і Порядок
формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій (https://bit.ly/3S4L01N). У
рубриці «нормативно-правова база» (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza) також представлені чинні
документи щодо організації освітнього і виховного процесу На зустрічах з академічним персоналом і здобувачами
ними було продемонстровано обізнаність у наявності Положень ЗВО, які регулюють як освітній процес так і
вирішення конфліктних ситуацій. ЕГ дійшла висновку, що у ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури,
що регулюють права і обов’язки учасників освітнього процесу, вони загальнодоступні на офіційному сайті ЗВО. Сайт
ЗВО інформативний, має дієву пошукову систему, логічну і лаконічну структуру.

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.

ЗВО на головній сторінці сайту оприлюднив для громадського обговорення проект ОП і НП в розділі «Громадське
обговорення» в Архіві за 2021 р. (https://bit.ly/3D030Gj), також наявна google-форма для внесення пропозицій для
студентів, потенційних вступників і роботодавців, яка активна для заповнення і у даний час. Проте таблиці всіх
пропозицій стейкхолдерів на даній сторінці сайту ЗВО чи сторінці кафедри не наведено. Для відображення
врахування пропозицій стейкхолдерів, отриманих гарантом під час громадського обговорення ОП у 2021 р., ЗВО
надало на запит ЕГ витяг з протоколу засідання кафедри від 21.06.2021 р. № 12 (відповідь 7.10.2022 р., 11:21).
Відомості про самооцінювання ОП представлені в розділі «Акредитація ОП» на головній сторінці сайту ЗВО
(https://bit.ly/3g4b4Nf). Таким чином, офіційному веб-сайті наявний відповідний проект ОП, проте дату його
висвітлення встановити неможливо, наявна активна google-форма для внесення пропозицій до ОП, проте на
офіційному сайті не відображена таблиця пропозицій стейкхолдерів і інформація стосовно розгляду і результатів
врахування пропозицій стейкхолдерів.

Сторінка 24



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.

На сторінці факультету психології розміщено точну та достовірну інформацію про ОП, включаючи її цілі, очікувані
результати навчання та компоненти (https://bit.ly/3yKeETb). ОП, НП, силабуси до обов’язкових і вибіркових ОК
оприлюднено на головній сторінці сайту ЗВО у рубриці «Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін»
(https://bit.ly/3CEcvto) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

- Наявність на сайті спеціалізованого розділу з нормативно-правовою базою - Існує практика збору пропозицій до
проекту ОП для потенційних вступників і потенційних роботодавців - Єдиний «Каталог освітніх програм та
вибіркових дисциплін» ЗВО, де відображені всі ОП, НП, силабуси до обов’язкових і вибіркових ОК

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

- на офіційному сайті не відображена таблиця пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення ОП, а також
інформація стосовно розгляду і результатів врахування пропозицій стейкхолдерів; Рекомендації: на офіційному
сайті відображувати таблицю пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення ОП, а також інформацію стосовно
розгляду і результатів врахування пропозицій стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Діяльність ЗВО прозоро публічно відображена на офіційному сайті. В ЗВО визначено чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права і обов’язки всіх учасників освітнього процесу, вони є загальнодоступними і їх
послідовно дотримуються. ЗВО публікує проекти ОП для їх обговорення, збирає пропозиції і зауваження. На
офіційному сайті ЗВО, а також на сторінці факультету оприлюднено точну і достовірну інформацію про ОП,
включаючи її цілі, очікувані результати навчання, силабуси освітніх компонентів в обсязі достатньому для
інформування всіх зацікавлених сторін. Проте вважаємо за необхідне відображувати на офіційному сайті таблицю
пропозицій стейкхолдерів щодо удосконалення ОП, а також інформацію стосовно розгляду і результатів врахування
їх пропозицій.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження
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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 A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ФАКТИЧНИЙ План візиту ВНУ
Клінічна психологія_final.pdf

IK8REr2yrCcvzURp5HAdOspZyqm1V/qouUJbabBK
veU=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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Керівник експертної групи

Прокоф`єва Олеся Олексіївна

Члени експертної групи

Чистовська Юлія Юріївна

Кушнірова Аліса Олегівна

Сторінка 28


