
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 48533 Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії

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 48533

Назва ОП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Cпеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Корнєєв Максим Валерійович, Гавриліна Агнія Володимирівна,
Бессонова Марина Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 05.10.2022 р. – 07.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
09/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D
0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0
%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_0.pdf

Програма візиту експертної групи https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97
%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B
8%D0%B7%D0%B8_0.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП відповідає усім критеріям акредитації: освіт.процес за нею відбувається з урахуванням норм чинного
законодавства; унікальність ОНП полягає у формуванні експертного середовища, покликаного забезпечити
стратегічні комунікації між Україною та ЄС. Цілі ОНП відповідають місії та стратегії ЗВО, разом з
програм.результатами навчання вони визначені з урахуванням позицій та потреб зацікавлених осіб, тенденцій
розвитку спеціальності 291, ринку праці, галуз. та регіонального контексту. ОНП грунтується на досвіді вітчизн. та
зарубіж. ЗВО. Обсяг освітньої складової – 60 кредитів, методи і форми навчання відповідають вимогам третього
рівня вищої освіти; в умовах пандемії та воєнного часу освітн.процес адаптований до умов дистанц.навчання.
Структура ОНП є логічною, зміст відповідає предметній області; практикується формування соціальних навичок;
передбачені різні формати забезпечення індив.освіт.траєкторії, яка поєднує теорет. та практ.підготовку до дослідн.
та виклад.діяльності; передбачена можливість елементів дуальної освіти. Правила прийому на навчання є чіткими,
зрозумілими, доступними, не дискримінаційними, враховують особливості ОНП; правила визнання результатів
навчання в інших ЗВО та у неформальній освіті визначені нормат.документами та втілюються в процесі реалізації
ОНП. Навчання та викладання реалізується відповідно до вимог щодо третього рівня вищої освіти, є
студентоцентрованим та відповідає принципам академ.доброчесності та академ.свободи, грунтується на сучасних
наук.досягненнях та практиках, у тому числі, пов’язаних з інтернеціоналізацією діяльності ЗВО; вся інформація, що
стосується ОНП є доступною, налагоджені різні канали комунікації між здобувачами та викладачами. Реалізація
ОНП забезпечена висококваліфікованими людськими та потужними матеріальними ресурсами, які у сукупності
формують сприятливе, комфортне та безпечне освітнє середовище. У ЗВО налагоджена внутр.система якості вищої
освіти, до функціонування якої долучені здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери. Формування, реалізація,
моніторинг та перегляд ОНП здійснюються в умовах прозорості та публічності. Зміст ОНП відповідає наук.інтересам
аспірантів; наук.діяльність відповідає напряму наук.досліджень керівників, які задіяні у міжнародних
дослідницьких проєктах; ЗВО забезпечує всі можливі умови для апробації результатів досліджень, залучення
аспірантів до міжнародної академічної спільноти, для дотримання та популіризації академ.доброчесності усіма
учасниками освіт.процесу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Форми контрольних заходів, критерії оцінювання здобувачів є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх
учасників освіт.процесу; правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність оцінювання,
передбачають запобігання та врегулювання конфлікт.ситуацій, включають процедури оскарження результатів
контрольних заходів та їх повторного проходження; політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності є чіткими та зрозумілими, їх дотримуються та популяризують учасники освітнього процесу. В ЗВО
сформована наукова школа, академічний й професійний потенціал та кваліфікація представників якої забезпечують
якісну освітню та наукову підготовку здобувачів; присутня критична маса викладачів-дослідників, які інтегровані у
міжнарод.науковий простір, залучені до міжнарод.проєктів, налагодили партнерські відносини з іншими
закладами, що забезпечує можливості для консультування здобувачів, презентації та апробації результатів їхніх
дисертац.досліджень; процедури конкурсного відбору викладачів є прозорими, їх професійний розвиток та
викладацька майстерність стимулюється ЗВО; роботодавці та професіонали-практики залучаються до організації та
реалізації освіт.процесу, у тому числі до аудитор.занять. Освітнє середовище та матеріальні ресурси ЗВО є якісними,
доступними та безпечними; наявні: (1) розвинена соціальна інфраструктура (умови для осіб з особл.освіт.потребами,
Інклюзивний хаб, психологічна служба, Школа гарантів, відділ молодіжної політики та соціальної роботи, укриття);
(2) розгалуджена система інформац.ресурсів для навчання, викладацької та/або наукової діяльності, доступ до яких
є безкоштовним; (3) інформаційна, організаційна, соціальна, психологічна підтримка здобувачів вищої освіти та
НПП; (4) чітка та зрозуміла процедура вирішення конфліктних ситуацій. Зміст ОНП відповідає науковим інтересам
аспірантів та тематиці дисертац.досліджень; забезпечена повноцінна підготовка до дослідницької та викладацької
діяльності; виконані вимоги «Порядку підготовки здобувачів...» щодо 4х складових ОНП (фаховий,
загальнонауковий, дослідницький та мовний блоки компет-тей); забезпечно теоретичну та практичну підготовку,
запроваджено елементи дуальної освіти; впроваджена практика призначення двох наукових керівників, один з яких
із закордонного ЗВО; наукова діяльність аспірантів та наукових керівників корелюється між собою; ЗВО надає
потужну організац. та матеріальну підтримку для апробації результатів досліджень аспірантів, уможливлює у різних
форматах долучення здобувачів до міжнарод.академічної спільноти; дослідженнями аспірантів керують НПП, які
самі є активними науковцями; ЗВО забезпечує дотримання академічної доброчесності серед аспірантів та наукових
керівників.
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Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

(1)Попри залучення різних груп стейкхолдерів до громад.обговорення, моніторингу та перегляду ОНП відсутня
практика їх систем.включення до цих процесів. Рекомендація: для підвищення ефективності взаємодії між
різн.групами стейкґолдерів доцільно включити представників від здобувачів і роботодавців до складу робочої групи
ОНП. (2)Попри наявність позит.практики проведення різних опитувань, які дозволяють дізнатися думку здобувачів
вищ.освіти, у результатах недостатньо презентована думка саме здобувачів ОНП. Рекомендація: у наступних
опитуваннях додати питання та/або розробити анкету саме для здобувачів цієї ОНП. (3)В обов’язк.частині ОНП
недостатньо представлена проблематика стратегічних комунікацій України. Рекомендація: при наступ.перегляді
ОНП розглянути можливість доповнення переліку обов’язкових дисциплін освітнім компонентом або модулем,
присвяченим стратегічним комунікаціям України, або України та ЄС. (4)В описі ОНП не презентовано деталі
застосування елементів дуальної освіти. Рекомендація: при наступ.перегляді ОНП варто чіткіше прописати
можливості навчання з елементами дуальної освіти, та відповідним чином узгодити структуру та НП програми.
(5)Оцінювання відповідей вступників на ОНП відбувається за 5-бальною шкалою, що не відповідає Європ.кредит.-
трансфер.системі (ECTS). Також система оцінювання певною мірою не відображає змістовне визначення критеріїв
оцінювання результатів компонентів завдань за багаточисельними ОК вступ.випробування. Рекомендація: привести
систему оцінювання вступ.випробування у відповідність до єдиного загальноєвроп.підходу та конкретизувати
зміст.визначення критеріїв оцінювання результатів компонентів завдань за ОК вступ.випробування. (6)В ОНП
бракує освіт.компонента або окрем.модуля, присвяченого методології досліджень саме у сфері міжнар.відносин;
недостатнім є використання дослідницьких методів в освіт.процесі. Рекомендація: при перегляді робочих програм
тих ОК, які формують глибинні знання зі спеціальності, розглянути можливість доповнення їх дослідн.методами
навчання; додати ОК або окремий модуль/теми (можна до ОК1), присвячений методології та методам досліджень у
сфері міжнарод.відносин. (7)Попри наявність розвинутої моделі п'ятирівневої системи забезпеч-ня якості
освіт.процесу ВНУ, відсутній загальноунівер.документ, який би унормовував питання функціонування
внутр.системи забезпечення якості вищої освіти у ВНУ. Рекомендація: розглянути можливість розробки необхідного
документу (Положення) щодо внутр.системи забезпечення якості вищої освіти ЗВО; передбачити чіткий опис
процедур реагування відповід.структурн.підрозділами ВНУ на виявлені недоліки. (8)Відсутній звіт пропозицій і
зауважень, що надійшли після закінчення громадського обговорення проекту ОНП. Рекомендація: за результатами
наступного обговорення ОНП – публікувати його результати (звіт про пропозиції та зауваження щодо ОНП) у
вільному доступі. (9)Також рекомендуємо розглянути можливість створення загальноунівер.центру координації
роботи з аспірантами

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.

Експертною групою (далі - ЕГ) встановлено, що мета ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі - ВНУ) сформульована
достатньо чітко, відповідно до пріоритетів ВНУ, які відображені у Статуті ВНУ http://surl.li/pnoo, Стратегії розвитку
ВНУ на 2020-2024 рр. http://surl.li/zdan, а також у п.2 «Наука» Програми реалізації стратегії розвитку ВНУ на 2020-
2024 рр. (http://surl.li/bevvt) (ставить завдання на 2020–2024 рр. здійснювати наукові дослідження за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України та європейського дослідницького простору,
враховуючи потреби суспільства і науковий потенціал університету, розвиваючи міждисциплінарність та
інноваційність у природничих, гуманітарних, суспільних науках). Мета ОНП («Підготовка висококваліфікованих,
конкурентоспроможних науковців із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій з
поглибленим вивченням міжнародних відносин та стратегічних комунікацій України та ЄС, здатних здійснювати
аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток міжнародної, регіональної, інформаційної й безпекової сфер,
використовувати для цього глибоке знання іноземної мови, а також легко адаптуватися до нових знань, видів та
форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу») узгоджується з місією,
візією та основними стратегічними цілями ВНУ. Важливість та пріоритетність даної ОНП в структурі підготовки
кадрів вищої кваліфікації для потреб як Університету, так і регіону загалом підтверджена під час зустрічі ЕГ з
керівником та менеджментом ВНУ. Особливістю та відмінністю ОНП є багатопрофільна підготовка фахівців із
регіональної, міжнародної, інформаційної безпеки, інформаційного та комунікаційного забезпечення розвитку
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міжнародних відносин, підтримки ефективних рішень й зовнішньополітичної діяльності відповідних структур
України та ЄС.

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

Аналіз відомостей самооцінювання та зустрічі з представниками різних груп стейкґолдерів - здобувачами ОНП,
НПП, науковими керівниками, представниками роботодавців та студентського самоврядування, випускниками ОНП
- підтверджують їх участь у формуванні, удосконаленні та реалізації ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні
комунікації України та ЄС». Протоколи засідань робочої групи з підготовки до акредитації освітніх програм
здобувачів першого/другого/третього рівнів вищої освіти за спеціальністю 291 https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-
institutions/fakultet-mizhnarodnykh-vidnosyn→Аспірантура та докторантура→Протоколи засідань робочої групи та
фотоматеріали https://tinyurl.com/2njxkxoo засвідчують участь аспірантів та представників інших груп
стейкхолдерів в обговоренні ОНП. Позиція здобувачів програми визначається в процесі обговорення майбутньої
тематики досліджень із потенційними науковими керівниками, під час інтерв’ювання (після завершення вивчення
окремих ОК), а також під час щорічної проміжної атестації. Згідно із п.5 Положення про розроблення,
затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм від 24.12.2020 р.
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf усі зацікавлені особи мають
можливість впливати на формулювання цілей та програмних результатів навчання (далі – ПРН) за ОНП.
Опитування здобувачів проводиться двічі на рік навчально-методичним відділом забезпечення якості вищої освіти
http://surl.li/bdqtc, раз на рік – органами самоврядування (зустріч 4). Представлений на сторінці ФМВ аналіз
загальноуніверситетського опитування «Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру СНУ імені Лесі Українки у 2016–2020 рр.» https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-
mizhnarodnykh-vidnosyn→Аспірантура та докторантура→Опитування носить достатньо узагальнений характер і його
результати не диференційовані за ОНП. ЕГ рекомендує розробити анкету саме для здобувачів ОНП спеціальності
291, проте, зважаючи на кількість здобувачів (10 осіб) не можна гарантувати його анонімність та репрезентивність.
Зустріч ЕГ з НПП підтвердила участь викладачів ВНУ в обговоренні ОНП та їх вплив на зміст програми (враховані
пропозиції проф. Борейко Ю.Г. та проф. Пріма Р.М.). Зустріч із зовнішніми стейкґолдерами засвідчила активне
залучення представників цієї фокус-групи до формування та перегляду ОНП. Так, д.політ.н., проф. Хома Н.М.
підтвердила свою постійну участь в обговоренні дискусійних питань щодо змісту ОНП під час особистого
спілкування з гарантом ОНП, участі у засіданнях кафедри у якості запрошеного провідного фахівця і експерта.
Загалом ЕГ констатує, що цілі та ПРН даної ОНП враховують позиції та потреби здобувачів вищої освіти,
академічної спільноти та потенційних роботодавців. Для підвищення ефективності взаємодії між різними групами
стейкґолдерів ЕГ рекомендує включити представників від здобувачів освіти і роботодавців до складу робочої групи
ОНП.

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.

Задекларовані ПРН за ОНП враховують актуальні вимоги суспільства щодо підготовки конкурентоспроможних
фахівців в галузі міжнародних відносин з інформаційно-аналітичними здібностями для вивчення, дослідження,
розв’язання комплексних проблем міжнародних відносин безпосередньо в регіоні Східної Європи. Аналіз
відомостей про самооцінювання, зустрічі з гарантом, академічним персоналом та зовнішніми стейкголдерами
підтвердили урахування досвіду вітчизняних та іноземних програм третього рівня вищої освіти спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за даною ОНП. Зокрема, враховано
напрацювання і досвід підготовки аспірантів у ЗВО України (ОНП НУ «Острозька академія», ОНП НУ «Львівська
політехніка», ІМВ КНУ імені Т.Г.Шевченка). Зі слів гаранта, основна увага при розробці ОНП була зосереджена на
визначенні унікальності ОНП (стратегічні комунікації України та ЄС), врахуванні пріоритетних напрямів розвитку
науки в Україні та за кордоном. Освітня складова програми базується на сучасних підходах щодо методології, змісту
та переліку освітніх компонентів і передбачає одержання здобувачами ґрунтовної теоретичної підготовки, набуття
умінь і навичок дослідницької, викладацької, проєктної діяльності, здатності формувати нові ідеї та отримувати нові
знання. Наукова складова забезпечується залученням аспірантів до виконання досліджень в галузі міжнародних
відносин, у т. ч. через програми ТКС, актуальність та рівень яких забезпечуються завдяки співпраці із Військовою
технічною академією імені Ярослава Домбровського та Варшавським університетом, зустрічам з викладачами
Інституту наук про безпеку в м. Краків та Університету Ніколая Коперніка в Торуні, а також шляхом запровадження
системи подвійного керівництва. За словами гаранта ОНП (зустріч з гарантом), при розвинутій зовнішній
академічній мобільності слід більше уваги приділити внутрішній мобільності. З відомостей про самооцінювання, а
також зустрічей ЕГ з гарантом, керівником та менеджментом ВНУ, НПП, здобувачами, роботодавцями та іншими
стейкголдерами, можна зробити висновок, що ОНП передбачає необхідність врахування тенденцій розвитку і
потреб у кваліфікованих кадрах Волинської області. Успішне працевлаштування випускників у регіоні, у тому числі
на посади викладачів у ЗВО, є тому підтвердженням.
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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.

Дотепер Стандарт вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти не затверджено. ПРН ОНП у редакції 2022 р.
сформульовано відповідно до вимог 8 рівня Національної рамки кваліфікацій (у редакції Постанови від 25.06.2020
№ 519) та Проєкту Стандарту за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, розробленого НМК № 5 з соціальних наук та
журналістики (протокол № 8 від 25.10.2018 НМР МОН України) у контексті знань, умінь та ПРН ОНП. ОНП
ґрунтується на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із міжнародних відносин,
суспільних комунікацій та регіональних студій, забезпечення регіонального розвитку з урахуванням специфіки
міжнародних відносин та використання стратегічних комунікацій Україною та державами ЄС, здатності здійснювати
аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток міжнародної, регіональної інформаційної й безпекової сфер. Із
ОНП виходить, що: знання, які є основою усвідомленої, цілеспрямованої діяльності, реалізовані через ПРН 1, 7 та
ОК Сучасні інформаційні технології в міжнародних відносинах, Міжнародний вимір стратегічних комунікацій,
Стратегічні комунікації ЄС, Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку; уміння/навички –
через ПРН 2, 4, 5, 6 та ОК Філософія та методологія науки, Академічна риторика та письмо, Сучасні проблеми
міжнародних відносин та глобального розвитку, ПРН 8; комунікація – взаємодія осіб з метою передавання
інформації, узгодження дій, спільної діяльності – через ПРН 9, 10, 11 та ОК Іноземна мова для академічних цілей,
Педагогічні основи професійно-комунікативної компетентності, Педагогічна практика; відповідальність і автономія
– здатність особи застосовувати знання та навички самостійно та відповідально через ПРН 3, 5, 10, 11 та ОК
Педагогічна практика, Академічна доброчесність та наукова етика. Загалом ЕГ констатує, що зміст загального та
спеціального фокусів ОНП повною мірою відповідають змісту категорій «знання», «уміння/навички»,
«комунікація» та «відповідальність і автономія» восьмого кваліфікаційного рівня НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Унікальний фокус ОНП, яка має сформувати експертне середовище для налагодження зв'язків між Україною та ЄС,
роз'яснення політики співпраці та відстоювання національних інтересів і належного позиціонування нашої держави
на світовій арені, що особливо актуально в умовах воєнного стану. Досвід участі НПП у міжнародних проєктах.
Активна співпраця із зовнішніми стейкголдерами та подвійне наукове керівництво. Зміст загального та спеціального
фокусів ОНП відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для восьмого кваліфікаційного рівня та
третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

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

Для підвищення ефективності взаємодії між різними групами стейкґолдерів доцільно включити представників від
здобувачів вищої освіти і потенційних роботодавців до складу робочої групи ОНП. Результати
загальноуніверситетського опитування здобувачів вищої освіти не диференційовані за ОНП. ЕГ рекомендує
розробити анкету саме для здобувачів ОНП спеціальності 291.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Критерій 1 відповідає рівню В. ОНП має унікальний фокус і ознаки міждисциплінарності, відрізняється від подібних
ОП регіону та України. Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці та
спеціальності, а також досвіду українських і зарубіжних ЗВО. Наявний стабільний контакт із потенційними
роботодавцями та партнерами ЗВО, що реалізується через залучення останніх до проведення наукових
консультацій, зустрічей з випускниками та здобувачами. Виявлені несуттєві недоліки щодо врахування досвіду
залучення до робочої групи ОНП здобувачів освіти і потенційних роботодавців, а також розробки анкет для
опитування здобувачів саме ОНП. Однак ці недоліки не перешкоджають якісному забезпеченню і реалізації
освітньо-наукового процесу і можуть бути усунені.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Освітня складова ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» відповідає чинному
законодавству за своїм обсягом, бо складає 60 кредитів ЄКТС, 1800 навч.годин. Обов’язкові освітні компоненти
становлять 75% навч.часу (з них цикл загальної підготовки за ОНП становить 22 кредити (37,5% навч.часу), цикл
професійної підготовки становить 22 кредити (37,5% навч.часу), вибіркові ОК – 25% навч.часу (16 кредитів)).
Обов’язкові компоненти забезпечують 4 складові, передбачені «Порядком підготовки...» (здобуття глибинних знань
із спеціальності; оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями; набуття універсальних
навичок дослідника; здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів
своєї наукової роботи іноземною мовою). Термін навчання на цій ОНП 4 роки, що відповідає «Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» та
передбачає освітню та наукову складові. Наукова складова передбачає підготовку наукових публікацій, підготовку та
захист дисертаційного дослідження, відповідно вона включена до ОНП і становить 180 кредитів (5400 навч.годин)
(зустріч з гарантом, А.Шуляк, зустріч 6, Л.Заєць).

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.

ОНП має чітку структуру, її освітні компоненти становлять логічну систему, яка передбачає теоретичну та
практичну підготовку майбутніх дослідників та викладачів ЗВО. ОНП добре збалансована, бо містить ОК, які
забезпечують формування загальних та спеціальних компетентностей; 4 складові, передбачені «Порядком
підготовки...», та вибіркову частину, яка враховує наукові інтереси здобувачів, та в цілому дозволяє досягти цілей
ОНП та програмних результатів навчання. ОНП є структурованою та збалансованою змістовно, а також в контексті
загального часу навчання (врахована специфіка третього рівня вищої освіти, тож перші два роки навчання
передбачають теорет.навчання, науково-дослідну роботу та педагогічну практику, а 3й та 4й рік навчання виключно
науково-дослідну роботу та підготовку до захисту дисертації). Навчальний план ОНП відображає порядок
структурно-логічної схеми: 1-4 семестри присвячені освітній складовій, 5-8 семестри – науковій складовій ОНП.
Чітко простежується взаємопов’язаність ОК між собою, що формує структурно-логічну схему навчання і
викладання. Визначений порядок ОК у структурно-логічній схемі деталізується у силабусах ОК, де вказані ті ОК, що
є передумовами для вивчення інших, у тому числі і для проведення наукових досліджень. Однак, попри заявлену у
назві ОНП сфокусованість на стратегічних комунікаціях України та ЄС, в обов’язковій частині відсутні ОК, які
охоплюють проблематику стратегічних комунікацій України.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», передбачає отримання здобувачами знань та навичок задля здійснення професійної діяльності у
сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин; обіймати первинні посади в
органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах, а
також здійснювати викладацьку діяльність. Обов’язкові ОК циклу загальної підготовки забезпечують підготовку
здобувачів як дослідників та викладачів (ОК 1,2,3,4,5), обов’язкові ОК циклу професійної підготовки забезпечують
підготовку фахівців-науковців та викладачів власне у галузі 29 «Міжнародні відносини». Зміст та структура
програми дає змогу працевлашування на таких посадах як 1143.5 вищі посадові особи органів місцевого
самоврядування; 1120.2 вищі посадові особи місцевих органів державної влади; 1120.3 дипломатичні представники;
12 керівники підприємств, установ та організацій; 1229.3 керівні працівники апарату місцевих органів державної
влади та місцевого самоврядування; 1234 керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю. Вибіркові ОК,
які пропонуються для здобувачів ОНП, передбачають поглиблену підготовку з проблематики міжнародних відносин
та стратегічних комунікацій.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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ОНП та її структура передбачають можливість реалізації власних навчальних та наукових уподобань здобувачів
через кілька вимірів: (1) вибір ОК в рамках ОНП в обсязі, передбаченому законодавством (25% ОК – вибіркові,
надається можливість обрати ОК із запропонованих факультетом міжнародних відносин в межах спеціальності 291,
а також з інших ОНП та ОПП магістерського рівня); (2) вибір теми дисертаційного дослідження; (3) вибір тематики
самостійних та інших видів роботи в рамках ОК ОНП; (4) вибір дисциплін, в межах яких проходить педагогічна
практика; (5) вибір тем занять в рамках ОК під час педагогічної практики; (6) вибір наукового керівника та
залучення другого наукового керівника, у тому числі із закордонних ЗВО; (7) можливість вибору програм
академічної мобільності, стажування, самостійного пошуку баз практики та участі у наукових заходах. У цілому, це
створює можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії.

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку, сфокусовану на майбутню наукову та викладацьку
професійну діяльність здобувачів. Позитивною практикою у розвитку ОНП є збільшення годин (кредитів), які
відводяться на: педагогічну практику (з 2х до 6ти кредитів), здійснено при перегляду ОНП у травні 2022р. Крім того,
залучення фахівців-практиків з гостьовими лекціями є важливою складовою підготовки майбутніх науковців та
викладачів. Практичною підготовкою також слід вважати участь аспірантів у наукових заходах (конференції, круглі
столи, вебінари та стажування) та наукових проєктах (О.Новак, Н.Шуляк, В.Коцюба, Н.Пальоха), підготовку
наукових публікацій, у тому числі – співавторських з науковими керівниками.

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

Спілкування з фокус групами (викладачі, здобувачі, випускники) дає можливість стверджувати що в процесі
навчання на ОНП здобувачі мають можливість набути й соціальних навичок. Так, викладачі поділилися
інформацією, що вони формують в рамках своїх ОК такі softskills як навички комунікації; здатність брати на себе
відповідальність; здатність працювати у критичних умовах; вміння працювати в команді; вміння управляти своїм
часом; розуміння важливості вчасного виконання поставлених завдань тощо. За даними здобувачів, під час
педагогічної практики у них формувавися такі softskills як лідерство; вміння залагоджувати конфлікти; самостійно
приймати рішення; креативність; в рамках навчання та наукової роботи – здатність логічно і критично мислити.
Важливу роль відіграє формування цифрових компетентностей, які забезпечені функціонуванням Office 365 та
Microsoft Teams в ЗВО. За свідченням викладачів – факультет міжнародних відносин першим перейшов до
використання цих платформ в органіщації освітнього процесу, що забезпечило безболісний перехід до вимушеного
дистанційного навчання в період пандемії COVID-19, та тепер, у період війни проти російського тероризму. У
цілому, в рамках ОНП формування соціальних навичок є важливою складовою освітнього процесу, що дозволяє
досягти поставлених цілей навчання та підготовки майбутніх науковців та викладачів.

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

Професійний стандарт відсутній

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

Обсяг ОНП та її окремих компонентів унормовується із врахуванням «Порядку формування освітніх програм та
навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-
науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання у Волинському
національному університеті імені Лесі Українки». В рамках ОНП норми навантаження аудиторної роботи здобувачів
на третьому рівні вищої освіти становлять не більше 50%, а подекуди третину від кількості навч.годин. Загальне
навантаження ОНП становить 7200 год. Із них: аудиторна робота – 864 год. (12 %), 118 год. (1,6 %) – консультації і
6218 год. (86,4 %) – самостійна робота. Співвідношення самостійної й аудиторної робіт здобувачів в межах окремих
освітніх компонентів відрізняється залежно від мети та завдань навчальної дисципліни. Найбільше кредитів та часу
аудиторного навчання займає іноземна мова для академічних цілей; вибіркові ОК мають аудиторного навантаження
менше ніж третину (зустріч 6, Л.Заєць). На кожен семестр – не більше ніж 15 кредитів, а на рік – не більше 30
кредитів, до яких відноситься і аудиторна, і самостійна робота, та інші формати (консультація з науковим
керівником тощо). Розклад для аспірантів формується таким чином, аби вони могли поєднувати навчання та
наукову роботу (зустріч 6, Н.Балабуха).
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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.

Позитивною практикою в рамках ОНП є запроваження елементів дуальної освіти (відповідно до тристороннього
Договіру про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання між ВНУ ім.Л.Українки,
Департаментом культури Луцької міської ради в особі директора Тетяни Гнатів та здобувачки третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти Наталії Пальохи (https://tinyurl.com/2om25ky4), яка працює головним спеціалістом
відділу реалізації міжнародних проектів Департаменту культури Луцької міської ради. Тематика дисертації
аспірантки дозволяє поєднувати практичний вимір діяльності в рамках відділу реалізації міжнародних проектів
Департаменту культури Луцької міської ради з науковою та навчальною діяльністю в рамках ОНП (публікаційна
активність, проведення громадських заходів, пов’язаних з проблематикою дисертації, в рамках виконання посадових
обов’язків тощо). Елементи дуальної освіти реалізуються в рамках освітніх компонентів «Міжнародний вимір
стратегічних комунікацій» та вибіркової ОК ВД 3.1. «Культурна дипломатія», та забезпечують формування
компетентностей ЗК 1,2,6, ФК 2,5,6,7, РН 2,5,6,7,10. Втім, при наступному перегляді ОНП варто чіткіше прописати
можливості такої моделі начання з елементами дуальної освіти, та відповідним чином узгодити структуру та НП
програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП сформована відповідно до вимог чинного законодавства, відповідає третьому рівню вищої освіти та враховує
специфіку першого наукового рівня; передбачає формування індивідуальної освітньої траєкторії, є логічною та
виваженою, передбачає практичну підготовку та формування соціальних навичок; надає можливість реалізовувати
елементи дуальної освіти.

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

В обов’язковій частині ОНП недостатньо представлена проблематика стратегічних комунікацій України.
Рекомендація: При наступному перегляді ОНП розглянути можливість доповнення переліку обов’язкових
дисциплін освітнім компонентом, присвяченим вивченню стратегічних комунікацій України, або України та ЄС. В
описі ОНП не презентовано деталі застосування елементів дуальної освіти. Рекомендація: при наступному перегляді
ОНП варто чіткіше прописати можливості навчання з елементами дуальної освіти, та відповідним чином узгодити
структуру та НП програми

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП та освітня діяльність за цією ОНП загалом відповідають критерію 2, недоліки не є суттєвими, і не впливають
істотно на якість ОНП

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.

На офіційному сайті ВНУ імені Лесі Українки оприлюднені Правила прийому до Волинського національного
університету імені Лесі Українки в 2022 році (https://vstup.vnu.edu.ua /правила-прийому-до-університету-імен/) за
всіма рівнями вищої освіти. Додатком 12 до Правил прийому є Правила прийому до аспірантури та докторантури
Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2022 році (https://vstup.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-12.pdf.), які паралельно
розташовані і на сайті аспірантури (https://ra.vnu.edu.ua/viddil-aspirantury-i-doktorantury/aspirantura/vstup-do-
aspirantury/pravyla-pryjomu-do-aspirantury/) Додаток 12 містить перелік спеціальностей (освітньо-наукових
програм), за якими оголошується прийом на навчання, етапи вступної кампанії, особливості прийому на навчання
іноземців та осіб без громадянства до аспірантури тощо. Окрім того, на сайті у розділі аспірантура та докторантура є
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окремий поділ на змістовні частини правил прийому на навчання та організації проведення вступних випробувань:
програми вступних іспитів до аспірантури, розклад вступних випробувань, обсяги підготовки науково-педагогічних
кадрів за рахунок бюджетного фінансування, рейтинговий список вступників, склад предметних комісій тощо.
Розміщена інформація про вартість навчання (https://vstup.vnu.edu.ua/cost-of-education-in-graduate-school-2/).
Правила прийому на навчання для вступників до аспірантури, і зокрема на ОНП спеціальності 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є чіткими та зрозумілими, а також такими, що не містять
дискримінаційних положень. Під час спілкування із гарантом ОНП Антоніною Шуляк з’ясовано, що ЗВО здійснює
інформаційну підтримку абітурієнтів під час вступної кампанії через сайт університету, а також інформаційний
відділ університету, який забезпечує супровід всієї вступної кампанії, незалежно від рівня вищої освіти. Доступність
та зрозумілість правил вступу на ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС»
підтверджено експертною групою під час зустрічей із здобувачами вищої освіти. Зокрема, здобувач 4-го курсу ОНП
Ігор Карпчук зазначив про абсолютну відкритість з боку відділу аспірантури та консультаційну підтримку
вступників фахівцями, здобувач 3-го курсу Назарій Шуляк, зауважив, що всю інформацію про вступ на навчання
можна було знайти на офіційному сайті університету в найдоступніший формі.

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

У Правилах прийому до аспірантури та докторантури ВНУ ім.Л.Українки зазначено проведення конкурсу серед
вступників на основі двох вступних випробувань: Вступний іспит зі спеціальності; Вступний іспит з іноземної мови
(https://tinyurl.com/2flamxwa). Форма та зміст вступ.випробувань, передбачених для вступу на ОНП «Міжнародні
відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» відповідають рівневі початкових компетентностей, потрібних
для навчання за даною програмою, а також ураховують особливості самої програми, про що свідчать відповідні
програми вступних випробувань,які ще обов’язково щороку переглядають та оприлюднюють на офіційному вебсайті
університету (https://tinyurl.com/2ee7yayv). Відповідно до Правил прийому, вступники, які можуть підтвердити свої
знання дійсними міжнародними сертифікатами з іноземної мови, що засвідчують знання мови не нижче рівня В2,
звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
міжнародні сертифікати прирівнюються до максимального результату вступного випробування з іноземної мови.
Під час фокус групи зі здобувачами Н.Шуляк зазначив, що при вступі в аспірантуру йому перезарахували вступне
випробування з іноземної мови на підставі сертифікату з англійської мови. Програма вступного іспиту до
аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 291 (https://cutt.ly/sBSYN3v) включає
тематичний зміст ряду загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, вивчення яких передбачене навчальним планом
першого і другого рівнів вищої освіти. Під час резервної зустрічі гарант ОНП розповіла про зміни вступних
випробувань, які відбулися на спеціальності, зокрема, до 2020 р. вступники складали вступні іспити з іноземної
мови, спеціальності та філософії та за необхідності додатково спеціальний іспит. Наразі кваліф.вимоги до вступників
програми після перенесення філософії в ОК загальних навч.планів, а також вилучення додаткового спеціального
іспиту при вступі, паритетно враховують мовну та фахову підготовку. Також, гарант зауважила, якщо вступники не
мають фахових публікацій та публікацій в у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, їм
пропонується написати реферат на тему орієнтовано майбутнього наукового дослідження для того щоб оцінити під
час іспиту підготовленість до навчання на цій ОНП. Ще здобувачі ОНП звертали увагу на плідну співпрацю під час
вступної кампанії з НПП у вигляді консультативної підтримки щодо можливості розвивати обраний дослідницький
напрямок. Отже, ЕГ констатує, що правила прийому на навчання за ОНП враховують особливості самої освітньої
програми. Водночас оцінювання вступного іспиту за ОНП відбувається за 5-ти бальною системою, що не відповідає
Європейській кредитно-трансферній системі (ECTS) і не відображає певною мірою змістове визначення критеріїв
оцінювання результатів компонентів завдань за ОК вступного випробування, що заважає розкрити всі умови та
вимоги до складання вступного іспиту на ОНП.

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

У ВНУ імені Лесі Українки діють доступні для всіх учасників освітнього процесу правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, та зокрема за програмами міжнародної академічної мобільності, що
знайшло відображення у відповідних положеннях: Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://tinyurl.com/2ngev7xj), Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній,
неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
(https://tinyurl.com/2fb7kjeo) та Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у Волинському національному університеті
імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/2mgb2ldp) та інших документах. Визнання результатів навчання, отриманих
у інших ЗВО, здійснюють на підставі рішення Вченої ради університету шляхом зарахування кредитів ЄКТС з однієї
чи декількох дисциплін відповідно до набутих компетентностей, обов’язкове здобуття яких передбачено ОНП за
спеціальністю. Основним документом для визнання та перезарахування результатів навчання є академічна довідка.
На організаційній зустрічі з ЕГ, гарант ОНП Антоніна Шуляк зазначила, що міжнародна академічна мобільність на
цій ОНП відбувається за участі здобувачів в проектах, пов’язаних з їхньою темою дисертаційних досліджень та участі
в наукових конференціях за кордоном, троє здобувачі мають подвійне керівництво науковою роботою, один з
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керівників яких закордонний фахівець. Здобувачі ОНП підтвердили, що університет сприяє такій мобільності та
регулярно надсилає пропозиції обміну та виїздів у інші країни. Під час роботи із фокус-групами експертною групою
встановлено, що здобувачі ознайомлені з правилами визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності. Однак, практики застосування цих правил на вказаній ОНП не
було, хоча на інших освітніх рівнях 291 спеціальності (бакалавр, магістр) така практика активно реалізується.
Водночас гарант ОНП Антоніна Шуляк на організаційній зустрічі з ЕГ зауважила, що наразі є угода ВНУ імені Лесі
Українки з Ризьким університетом, яка знаходиться на обговоренні у керівництва, передбачає одним із пунктів –
участь аспірантів цієї ОНП у програмі з прослуховування курсу з міжнародних відносин, також підкреслила про
необхідність розвитку програм внутрішньої академічної мобільності.

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

Під час зустрічі з керівником та менеджментом університету й факультету було з’ясовано, що в університеті існує
практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Ця процедура регулюється
«Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній
освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Даний документ є доступним для всіх
учасників освітнього процесу, зокрема розміщений на офіційному сайті Університету за посиланням:
https://tinyurl.com/2fb7kjeo. Цим документом встановлено межі перезарахування обсягів начальних дисциплін,
отриманих у неформальній і інформальній освіті та його механізм, який реалізується на підставі наданої здобувачем
освіти академічної довідки, індивідувального плану освітньо-наукової роботи аспіранта. підтверджуючих документів
(сертифікат, свідоцтво тощо). У межах навчального року Університет може визнати результати навчання, набуті в
неформальній та/або інформальній освіті, в обсязі не більше як 10% загального обсягу кредитів, передбачених ОП,
зокрема на третьому (освітньо-науковому) рівні не більше 3 кретитів на рік (небільше ніж 6 кредитів за два роки
виконання освітньої складової навчального плану). Також ЗВО для підтвердження рівня знань англійської мови
визнає результати міжнародних іспитів з іноземних мов, такі як IELTS, TOEFL та Cambridge English Language
Assessment, німецької мови – TestDaF; французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF. Зокрема,
аспірантів Шуляк Н.О та Токарську А. В. на підставі сертифікату з англійської мови перезарахували результати
навчання і звільнили від проходження курсу з англійської мови в аспірантурі. Іінші фокус-групи (здобувачі вищої
освіти, академічний персонал) під час зустрічей з ЕГ підтвердили можливість зарахування елементів неформальної
освіти при оцінюванні здобувачів з ОНП. Гарантом програми було надано копії заяв від здобувачів ОНП на
перезарахування результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, сертифікатів, що підтверджують участь
здобувачів освіти у зазначеному курсі та розпорядження по університету про створення предметної комісії для
визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті та атестації, а саме: Шуляка Н.О. за дисципліною
«Аналіз зовнішньої політики країн ЄС», Пальохи Н.М. за дисципліною «Міжнародні системи та глобальний
розвиток», Коцюби В.В. за дисциплінами «Аналіз зовнішньої політики країн ЄС» та «Реєстрація прав
інтелектуальної власності».

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, враховують особливості самої програми та не
містять дискримінаційних положень, щорічно оновлюються та вчасно оприлюднюються на веб-сайті ЗВО. Існує
практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. ЗВО визнає результати міжнародних
іспитів з іноземних мов, такі як IELTS, TOEFL та Cambridge English Language Assessment, TestDaF, DELF або DALF.
Ця процедура регулюється відповідними документами і активно задіяна на ОП.

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

Структурним елементом Програми вступного випробування за ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні
комунікації України та ЄС» 2022 року прийому є система оцінювання відповідей вступників. Оцінювання відповідей
на вступних іспитах відбувається за 5-бальною шкалою, що не відповідає Європейській кредитно-трансферній
системі (ECTS), яка є загальновживаною для оцінювання якості навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
Також система оцінювання не відображає певною мірою змістове визначення критеріїв оцінювання результатів
компонентів завдань за багаточисельними ОК вступного випробування, що заважає розкрити всі умови та вимоги до
складання вступного іспиту на ОНП. Рекомендації: врахувати зауваження експертної групи в новій програмі
прийому на навчання змінивши систему оцінювання вступного випробування у відповідність до єдиного
загальноєвропейського підходу та конкретизувати змістове визначення критеріїв оцінювання результатів
компонентів завдань за ОК вступного випробування
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні
комунікації України та ЄС» та освітня діяльність за цією програмою має достатній рівень узгодженості з якісними
характеристиками за підкритеріями 3.1-3.4. Наявні недоліки не є суттєвими

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Заявлені в ОНП цілі (підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних науковців із міжнарод. відносин,
суспільн.комунікацій та регіон.студій з поглибленим вивченням міжнародних відносин та стратегічних комунікацій
України та ЄС, здатних здійснювати аналіт. дослідження і прогнозувати розвиток міжнар., регіон., інформац. й
безпек.сфер, використовувати для цього глибоке знання іноз.мови, а також легко адаптуватися до нових знань, видів
та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу) та програмні
результати навчання в цілому забезпечуються формами та методами навчання, серед яких є класичні лекції,
семінарські та практичні заняття, предметні дискусії, аналіз прикладів, проблемні кейси, практичні завдання,
індивідуальні та групові завдання інформаційно-аналітичного характеру, вибір яких в рамках кожного ОК
здійснюється викладачем без обмеження його академічної свободи. Втім, в ОНП третього рівня вищої освіти варто
передбачати використання дослідницьких методів, які мають розвивати аналітичні якості здобувачів та орієнтувати
їх на створення нового знання замість відтворення відомих знань. Спілкування з викладачами та здобувачами
(зустрічі 2,3,4) показало, що в ЗВО, та на факультеті міжнародних відносин зокрема, здобувача розглядають як
самодостатнього і відповідального учасника освітнього процесу, який має власні унікальні інтереси та потреби.
Проявом студентоцентрованого підходу є можливість обрати наукового керівника, тему дисертаційного
дослідження, теми самостійної роботи та проходження педагогічної практики, висловити свої коментарі через
форми анонімного опитування та скриньку довіри тощо.

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).

Мета, зміст, програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання в межах окремих освітніх компонентів,
та інша важлива інформація, яка стосується як освітньої, так і наукової складової ОНП своєчасно надається
здобувачам. За свідченням аспірантів та випускників (зустріч 3 та 8) у ЗВО напрацьовані різні канали комунікації зі
здобувачами (крім особистих контактних годин викладачів та співробтників навчальної чатисни/деканату, це
розсилка електронною поштою, телеграм канали, групи по ОНП на платформі Microsoft Teams, Office 365). Кожен
викладач на першій парі роз’яснює всі деталі щодо ОК та формати роботи, силабуси оприлюднені на сайті ЗВО,
дублюються в Microsoft Teams (зустріч 2). У силабусах надані контактні дані викладачів (номер телефону та
електронна адреса). Доступними також є й сиоабуси вибіркових дисциплін, які розміщені у відповідній рубриці на
сторінці факультету міжнародних відносин (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/mizhnarodni-vidnosyny-ta-
stratehichni-komunikatsiyi-ukrayiny-ta-yes-2022-r).

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

Індивідуальні плани освітньо-наукової роботи аспірантів на ОНП передбачають поєднання навчання та
дослідження: а саме: водночас із реалізацією освітньої складової – аспірантами здійснюється робота над
дисертацією, підготовка виступів на конференції, підготовка та подання до публікації наукових текстів (тез та
статтей). Навчання на ОНП третього рівня вищої освіти передбачає не тільки поєднання освітньої та наукової
складових, а й використання дослідницьких методів саме у навчанні. Огляд силабусів та інформації з форми
самооцінювання (таблиця 1 та 3) дозволив виявити використання здебільшого класичних методів навчання: лекції
або лекції з елементами дискусії, семінарські заняття, самостійну роботу студентів та консультації (додатково: ОК6
«Сучасні інформаційні технології в міжнародних відносинах» роботу з інформац.інструментами, ресурсами та
спеціалізованим програмним забезпеченням; ОК9 «Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобального
розвитку» бесіди, демонстрацію відеоматеріалів та їх обговорення; виконання індивід. та командно-групових
практ.завдань, підготовка усних виступів з теорет.питань, підготовка рефератів і презентацій тощо. Використання
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елементів дослідницьких методів декларується в ОК 1 «Філософія та методологія науки», де передбачено
використання загальнонаукових та спеціальних методів, методики, аналізу і синтезу, індукції і дедукції,
спостереження, методики оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах, системний метод створення,
застосування і визначення процесу навчання та засвоєння знань, дослідження кейсів, а також передбачаються
аналітичні записки, аналітичні есе, аналіз твору, є окрема тема «Загальнонаукова методологія та її принципи».
Втім, для здобувачів ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» у силабусі ОК 1 не
запропоновані теми, присвячені методології та методам досліджень у царині міжнародних відносин, хоча в ОНП
2017 був вибірковий ОК «Методологія досліджень у міжнародних відносинах»). Тому для ОК ОНП третього рівня
вищої освіти варто посилити методологічну складову, та передбачити частіше використання дослідницьких методів
в освітньому процесі.

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

В ЗВО розроблені процедури перегляду освітніх програм, які визначають порядок та частоту їх оновлення.
Унормовує ці процеси «Положення про розроблення, затвердження, моніторінг, перегляд та закриття освітніх
прогрум у ВНУ ім.Л.Українки» (2020р.). Відповідно до цього документу перегляд освітніх програм здійснюється
щорічно за участі різних груп стейкхолдерів. В ЗВО передбачена система оновлення змісту освіти до якої долучають
не тільки НПП, а й інших стейкхолдерів: здобувачів, роботодавців, представників академічного середовища тощо.
Підтвердженням здійснення цих процедур на факультеті міжнародних відносин є протоколи засідань випускових
кафедр та міжкафедральних засідань, вченої ради факультету, робочих груп з підготовки до акредитації, які
займаються переглядом та оновленням освітніх програм, у тому числі і ОНП третього рівня підготовки
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-mizhnarodnykh-vidnosyn). Так, пропозицію Ю.Карпука
(консул, Перший секретар з консульських питань Посольства України в Королівстві Нідерланди, МЗС України)
щодо використання напрацювань НПП у виконаних держбюджетних темах про можливості транскордонного
співробітництва України та сусідів враховано у вибіркових ОК «Україна у геополітиці», «Регіональний розвиток і
транскордонне співробітництво» тощо (додатковий документ на запит ЕГ, Науково-педагогічні працівники, які
забезпечують викладання освітніх компонентів, а також реалізацію наукової складової в рамках ОНП оновлюють ОК
на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі міжнародних відносин. Так, викладачі є авторами
наукових публікацій у вигляді наукових статей та посібників, які використовуються у навчальному процесі та
забезпечують цикл професійної підготовки освітньої складової ОНП (ОК6, С. Федонюк, ОК7, ОК8 Н. Карпчук, ОК9 Є.
Тихомирова, А. Шуляк тощо). Частина публікацій та посібників опубліковані у закордонних виданнях, а також є
результатом виконання міжнародних проєктів. До сучасних практик у галузі міжнародних відносин слід віднести
використання он-лайн ресурсів, відкритих джерел, цифрових бібліотек та баз даних, доступ до яких надає Бібліотека
ВНУ ім.Л.Українки (на момент акредитації серед таких баз даних був доступ до електронних книг (майже 39 тис.
видань) на платформі ScienceDirect (включно з безстроковим доступом до колекції 2088 електронних монографій
2019-2020 рр.), доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У цілому, НПП оновлюють зміст освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі міжнародних відносин та враховують тенденції розвитку
спеціальності.

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

На факультеті міжнародних відносин, 2 кафедри якого забезпечують ОНП присутня потужна міжнародна складова.
Гарант ОНП А.Шуляк є ініціатором багатьох вимірів міжнародної співпраці: викладачі беруть участь у міжнародних
науково-дослідних проєктах, тренінгах, є експертами програми Erasmus+. Серед міжнародних та грантових
проєктів: 2018-2019 рр. – українсько-польський проєкт "Інформаційна війна як новий вимір геополітичної
ривалізації" (керівник – А.Шуляк,); 2022-2025 рр. - міжнародний грантовий проект "Стратегічні комунікації ЄС:
протидія деструктивним впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (керівник – Н.Карпчук).
Викладачі, які забезпечують ОНП, пройшли закордонне стажування у польських Жешувському (Н.Карпчук, 2017-
2018рр., А.Шуляк, 2018р.), Варшавському та Ягеллонському університетах (С.Федонюк, 2018-2019рр.),
Люблінському університеті (Р.Пріма, 2020р., 2022р.), Державному університеті імені Марії Склодовської-Кюрі
(Ю.Борейко, 2018р.), Білостоцькому державному університеті (Т.Крисанова, 2021р.), Куявінському університеті
(Л.Макарук, 2021р.); Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), Швейцарія (А.Бояр, 2018 р.)
тощо. На ОНП є практика запрошення других наукових керівників-іноземців: Д.Вояковського (здобувач О.Лапін),
О.Васюту (здобувачН.Шуляк), М.Прокоп (здобувач В.Коцюба), а здобувачі мають можливість проходити стажування
(приклади: О.Новак, Бельгія; Н.Шуляк, Литва, Туреччина). У цілому, інтернаціоналізація становить собою потужну
інституційну політику як в рамках всього ЗВО, так і факультету міжнародних відносин,

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Практика реалізації ОНП в ЗВО базується на студентоцентрованому підході та принципах академічної свободи;
форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню заявлених в ОНП цілей та програмних
результатів навчання, інформація щодо яких своєчасно надається усім учасникам освітнього процесу; порядок та
критерії оцінювання в межах окремих освітніх компонентів доступні і зрозумілі. ЗВО забезпечує поєднання
навчання і досліджень під час реалізації ОНП, що в цілому відповідає третьому рівню вищої освіти та спеціальності
291. НПП оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі міжнародних відносин та
стратегічних комунікацій, а навчання, викладання та наукові дослідження тісно пов’язані з інтернаціоналізацією
діяльності ЗВО.

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

Критерій 4 в цілому дотриманий. Втім, бракує освітнього компонента або окремого модуля, присвяченого
методології досліджень у сфері міжнародних відносин, а також недостатнім є використання дослідницьких методів в
освітньому процесі. Для посилення методологічної складової навчання та викладання рекомендуємо: • додатково
імплементувати методи навчання, заснованні на дослідженнях, в ті освітні компоненти, які формують глибинні
знання зі спеціальності; • додати ОК або окремий модуль/теми (можна до ОК1), присвячений методології та методам
досліджень у сфері міжнародних відносин.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

У цілому, навчальна та викладацька діяльність в рамках ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС»» відповідає критерію 4, а вказані слабкі сторони є несуттєвими і не впливають на якість освіти в
рамках ОНП.

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.

За результатами аналізу відповідності освітньої діяльності за цим критерієм ЕГ з’ясовано, що організація
контрольних заходів у ВНУ імені Лесі Українки регулюється Статутом ВНУ імені Лесі Українки
(https://bit.ly/3RVlYCu), Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки
(https://bit.ly/3DcWe0m), Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ
імені Лесі Українки (https://bit.ly/3B37p9u), Кодексом академічної доброчесності (https://bit.ly/3B9nXN7). У
навчальному процесі використовуються поточний (при проведенні семінарських/практичних занять у формі
опитування, виступів на заняттях, захисті проєктів, експрес-контролю тощо) та підсумковий (у формі модульного
контролю, семестрового заліку та екзамену, атестації) форми контролю. За результатами акредитаційної експертизи
ЕГ було встановлено, що форми проведення та кількість заходів поточного контролю, а також критерії оцінювання
рівня навчальних досягнень здобувачів за кожною формою контролю визначені в силабусі ОК, які оприлюднені на
сайті університету (https://bit.ly/3Qyl7qx), та додатково роз’яснені викладачем на першому занятті. Аналіз
нормативних документів, силабусів, НП за ОНП дозволяє ЕГ стверджувати, що форми контрольних заходів у межах
навчальних дисциплін ОНП дозволяють перевірити рівень отриманих РН завдяки об’єктивності та системності
контролю, різноманітності їх форм, відповідності змісту завдань ПРН. Позитивною практикою щодо оцінювання
здобутих в результаті вивчення дисципліни ЗК та СК, ПРН, на думку ЕГ є те, що здобувачі виконують завдання
різного ступеня складності, які оцінюють відповідно до заздалегідь задекларованих та оприлюднених критеріїв.
Поточний та підсумковий контроль може відбуватися в очному режимі і, за необхідності, в дистанційному режимі із
використанням ресурсів Microsoft Office 365. Здобувачам можуть також запропонувати виконати завдання у Forms,
проведення занять у Teams. Наглядно, як працює ця система продемонстрували на резервній зустрічі гарант ОНП та
завідувачка кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу Карпчук Н.М. Під час зустрічі з ЕГ здобувачі
ОНП зазначили, що контрольні заходи, критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та
доступними,оприлюднюються заздалегідь і знаходяться у вільному доступі, а також доводяться до їх відома
викладачами на першому занятті. Так, здобувачі І. Карпчук та А. Токарська відмітили, що всю інформацію про
атестацію, її форми, інші заходи вони також отримують і через чат-бот, створений для комунікації з деканатом та
науковими керівниками. Також здобувачі ОНП зазначали, що кожного року вони заповнюють індивідуальний план,
за яким звітують двічі на рік, де вказують усю інформацію щодо публікацій наукових статей, тез конференцій тощо
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які вони виконали протягом навчального року і за результатом якого зразу можна зробити висновок чи виконує
здобувач даний план чи ні.

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

Стандарт для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії станом на початок акредитаційного процесу знаходиться на стадії розробки.
Атестація здобувачів ОНП, згідно з навчальним планом підготовки доктора філософії за ОНП Міжнародні
відносини та стратегічні комунікації України та ЄС, відбувається у формі захисту дисертації. Обов’язковою умовою
допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи. На підставі вивчення розділу 3 Положення про здобуття наукового ступеня (атестацію)
доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-otrymannya.pdf) та під час фокус груп з академічним
персоналом, випускниками ОНП та здобувачами вищої освіти, ЕГ встановила що обов’язковим елементом допуску
до захисту є проходження попередньої експертизи дисертації з наданням відповідного висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, яке повинно бути розглянуто на фаховому
семінарі. Перший набір здобувачів на навчання на цій ОНП був проведений у 2017 р. Підсумкова атестація
аспірантів, що цілковито виконали ОНП підготовки докторів філософії в аспірантурі Університету завершується
присудженням наукового ступеня «доктор філософії» у галузі «Міжнародні відносини» за спеціальністю 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» із врученням диплому встановленого зразка про
рівень освіти та кваліфікацію.

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

Процедура проведення контрольних заходів, як зазначалось вище, регулюється Статутом ЗВО, Положенням про
організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-
творчому) та науковому рівнях Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти,
Положенням про організацію і проведення поточн. і підсумкового контролю у формі комп’ют.тестування,
Положенням про організацію освітньо-наук.процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-наук./освітньо-
творчому) та наук.рівнях, Положенням про здобуття наук.ступеня (атестацію) доктора філософії у
Східноєвропейському національному університеті ім.Л.Українки (https://bit.ly/3DfwAZ8), які містить опис
процедури проведення контрол.заходів та особливостей системи оцінювання знань здобувачів, а також процедури
повторної здачі та оскарження результатів. Об’єктивність оцінювання результатів навчання здійснюється завдяки
проведенню упродовж семестру поточних і підсумк.контролів для оцінювання інтегрованих знань і навичок
здобувачів за кожним компонентом ОНП. Для максим.об’єктивної оцінки результатів РН на ОНП здобувачі набрати
достатню кількість балів для зарахування семестрового підсумкового контролю без складання екзамену чи заліку,
запроваджена практика проведення опитування здобувачів зрозумілості форм та організації контрол.заходів.
Об’єктивність екзаменатора, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в університеті забезпечує Кодекс
академ.доброчесності. У випадку необ’єктивності оцінювання ЗО може анонімно повідомити про це через скриньку
довіри факультету міжнар.відносин (https://bit.ly/3TYCoMo). Під час інтерв'ювання аспіранти зазначили, що вони
задоволені своєчасністю інформування щодо процедури проведення контрол.заходів. Порядок повтор. проходження
контрол.заходів та оскарження процедури проведення і результатів контрол.заходів визначаються Положенням про
поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів та Положення про організацію освітньо-наук.процесу
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях. Для ОК, формою
підсумкового контролю у яких є іспит, перескладання будь-яких видів робіт, передбачених силабусом ОК, з метою
підвищення підсумк.модульної оцінки не дозволено. У випадку незадовільної підсумк.семестрової оцінки, або
бажання підвищити рейтинг, або якщо екзамен є обов’язковою формою підсумкового контролю, здобувач складає
іспит у формі опитування (усного, письмового), тестового контролю тощо. ЕГ встановлено, що аспіранти мають
достатній рівень обізнаності з порядком оскарження результатів контрол.заходів та їх повторного проходження.
Така обізнаність досягається через тісний зв'язок здобувачів з викладачами кафедри, які своєчасно інформують їх
про організ.аспекти освітнього процесу. Впродовж існування ОНП випадків оскарження процедури проведення,
результатів контрол.заходів, об’єктивності екзаменаторів, або конфлікту інтересів не було.

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.
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Політика, стандарти і процедури дотримання академ.доброчесності, з якими здобувачі ознайомлюються в
обов’язковому порядку, відображені у ряді нормативних документів: а саме: Кодексі академ.доброчесності,
Положенні про організацію освіт.-наук.процесу здобувачів вищої освіти на третьому та наук.рівнях, Положенні про
Комітет з етики наук.досліджень, Положенні про систему запобігання та виявлення академ.плагіату у науково-
дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагог.працівників. ЕГ в ході акредит.експертизи виявлено
системну роботу ЗВО у сфері популяризації та формування умов для забезпечення дотримання
академ.доброчесності всіма учасниками освіт.процесу шляхом публічного обговорення, затвердження, розширення,
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері академ.доброчесності. На фокус групі з керівником та
менеджментом університету проректорка з науково-педагог.роботи та міжнародної співпраці Єлісєєва Л.В.
зазначала про те, що університет надає велике значення розвитку академ.доброчесності в освіт.процесі, зокрема, з
осені 2020 р. до 30 липня 2022 р. університет брав участь в проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості
освіти» – Academic IQ (https://bit.ly/3RDagwM). У 2021 р. університет став призером конкурсу Ради Європи
«Найкращі практики зі сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи». На момент
проведення акредитації ректор брав участь у науковій конференції в Роттердамі, одна з тем якої сприяння
академ.доброчесності. Також під час зустрічі ЕГ з адміністративним персоналом ректор продемонстрував видання
Ради Європи «Best Practice Programme in Academic Integrity. A Compendium of Best Practieces», де один з розділів
присвячений найкращим практикам запровадження академ.доброчесності у ВНУ імені Лесі Українки. В
університеті також проводяться Тижні академ.доброчесності, на яких здобувачі вищої освіти знайомляться з
проєктами різних кафедр і приймають участь в обговоренні питань організації академ.доброчесності. З 2021р.
здобувачам ОНП викладається ОК Академ.доброчесність та наук.етика і практикуються окремі зустрічі з питань
забезпечення академ.доброчесності, підкреслила начальник НДЧ Глова І. З метою унеможливлення плагіату НДР
здобувачів запроваджена їх перевірка на академічний плагіат з використанням Інтернет-сервісів StrikePlagiarism та
Unicheck. У випадку порушення академ.доброчесності в університеті, створений Комітет з етики наукових
досліджень розглядає такі заяви та надає пропозиції адміністрації щодо вживання до порушників відповідних
заходів. ЕГ встановила, що випадків застосування вказаних вище процедур на ОНП не виявлено. Під час зустрічей
було з’ясовано, що здобувачі обізнані з принципами академ.доброчесності і з видами відповідальності за порушення
академ.доброчесності, як: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо),
відрахування з університету, позбавлення академ.стипендії, відмова у присудженні наук. ступеня; позбавлення
присудженого наук.ступеня

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Інформація стосовно оцінювання надається здобувачам заздалегідь у чіткій формі, є зрозумілою та доступною та
підсилена низкою нормативних документів університету, які знаходяться у вільному доступі. Наявні форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють встановити досягнення результатів
навчання за ОНП. Для максимально об’єктивної оцінки результатів навчання на ОНП запроваджена практика
проведення опитування здобувачів зрозумілості форм та організації контрольних заходів. Спостерігається тісний
зв'язок здобувачів з викладачами кафедри, які своєчасно інформують їх про організаційні аспекти освітнього
процесу. Велика увага приділяється запровадженню і розвитку у внутрішню систему забезпечення якістю освіти
принципів академічної доброчесності. Забезпечення академічної доброчесності в університеті базується на
використанні кращих практик, запозичених в ЄС.

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

Слабких сторін ОНП за Критерієм 5 ЕГ не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Аналіз критерію 5 показав повну відповідність якісним характеристикам цього критерію, зокрема правила
проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу;
форма атестації здобувачів відповідає; наявна чітка та зрозуміла політика дотримання академічної доброчесності;
здійснюється популяризація культури академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
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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.

Академічна та професійна кваліфікація НПП, які забезпечують реалізацію ОНП є достатньо високою для фахового
викладання як обов’язкових, так і вибіркових дисциплін в рамках ОНП. Вивчення інформації, отриманої у
додаткових документах та під час зустрічі з викладачами (Зустріч 2), дозволило констатувати, що академічна та
професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, в цілому забезпечує досягнення визначених
відповідною програмою цілей, що підтверджено наведеними в таблиці 2 публікаціями останніх років та фактами
професійної діяльності. Проведений ґрунтовний аналіз відповідності викладачів, які забезпечують реалізацію ОНП,
дає можливість ЕГ зробити висновок про те, що навчальний процес на освітній програмі забезпечують кваліфіковані
викладачі, які мають достатню кількість публікацій за темами викладання дисциплін ОНП. Крім того, наукові
інтереси викладачів відповідають Ок, які викладаються на ОНП та корелюються з науковими інтересами здобувачів,
для яких НПП є науковими керівниками. Так само, співпадає сфера наукових інтересів зарубіжних наукових
керівників, які були спеціально підібрані як фахівці з тих тем, яким присвячено лисертацію здобувачів.
Підтвердженням є наукові публікації, у тому числі зарубіжні; навчальні посібники та підручники з тематики ОНП,
глибока інтегрованість у міжнародне наукове та освітнє середовище.

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

Процедури конкурсного добору НПП є прозорими вони визначаються Положенням щодо проведення конкурсного
відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (http://surl.li/bhnhw) та Положенням про
порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні на посади науково-педагогічних працівників
(http://surl.li/bhnhu). В означених документах прописані всі процедури обрання за конкурсом. Конкурсні пропозиції
оприлюднюються у рубриці «Вакансії», де подаються умови конкурсу, а також там можна ознайомитися з текстом
типового контракту для кожної посади (http://surl.li/mbop). Конкурсний відбір здійснюють на принципах
прозорості, демократичності, об’єктивності та неупередженості. З-поміж основних критеріїв – відповідність
підпунктам п.38 Ліцензійних умов (як мінімум – 4 підпункти, але більшість претендентів має вищ іпоказники – не
менше 6 (зустріч 6, Н.Балабуха)), базова освіта, науковий ступінь, вчене звання, досвід та стаж роботи, професійна
результативність, позиція викладача у рейтингу НПП ЗВО, володіння іноземними мовами на рівні В2 або вище,
публікації у журналах, що входять до Scopus та Web of Science, науково-методичний рівень викладання, опитування
здобувачів, досвід проєктної та грантової діяльності, стажування. Щорічно переглядається стан виконання умов
контракту на основі річного звіту, що становить особливість процесу подальшого продовження трудових відносин. У
цілому процедури конкурсного добору викладачів надають можливість забезпечити високий рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації ОНП.

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

Спілкування з представниками роботодавців (зустріч 5), аналіз додаткових документів дозволяє стверджувати, що
ця категорія стейкхолдерів активно долучається до організації та реалізації освітнього процесу в рамках ОНП. Це
підтверджено протоколами засідання кафедр та робочих груп (опубліковано на сторінці факультету міжнародних
відносин (рубрика «Аспірантура та докторантура» https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-
mizhnarodnykh-vidnosyn)), за участю представників від роботодавців, які долучалися до обговорення ОНП та
вносили свої пропозиції щодо її удосконалення. Серед таких були: Л.Коваленко (МЗС, Департамент безпекової та
санкційної політики), О.Моцик (Надзвичайний і Повноважний посол Україниу США (2010-2015) та Польщі (2006-
2010)), Ю.Карпук (консул, радник відділу захисту прав громадян та юридичних осіб України, МЗС), І.Констанкевич
(народний депутат України, перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної
політики), О.Мосор (заступниця директора у Департаменті зовнішніх зносин, інвестицій та туризму Волинської ОДА
тощо. Роботодавці також долучаються до діяльності Ради стейкхолдерів та роботодавців, спілкуються з
представниками ЗВО на спільних заходах, конференціях, форумах; запрошуються з гостьовими лекціями;
забезпечують підписання угод про співпрацю. Роботодавці та стейкхолдери постійно беруть участь у рецензуванні
ОНП, опитуваннях щодо якості та особливостей реалізації програми, у рецензуванні дисертаційних робіт. За
ініціативи доц. С.Федонюка обговорюється пропозиція Концепції формування системи взаємодії університету з
роботодавцями на постійній платформі «Організація Волинської платформи електронного навчання та
партнерства» (https://tinyurl.com/2l4g2ce9).

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

Професіонали-практики залучені не тільки до організації та реалізації освітнього процесу, а й до аудиторних занять,
що є одним із важливих напрямів роботи з потенційними роботодавцями та представниками галузі міжнародних
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відносин. Найбільш поширеною є форма готьових публічних лекцій, підтвердження проведення таких лекцій на
системній основі є публікації про такі зустрічі на сторфнках факультету. Серед гостьових лекторів були
представники влади, МЗС, дипломатичного корпусу О.Моцик (Надзвичайний і Повноважний посол Україниу США
(2010-2015) та Польщі (2006-2010)), Л.Коваленко (радниця МЗС України), Ю.Карпук (Департамент консульської
служби МЗС України), С. Місяк (Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку), М.Мальський (Почесний консул
Австрії у Львові), представники бізнесу В.Левандовський (засновник ІТ-компанії «Інтернетдевелс»), О.Кузьмич
(засновник маркетингової агенції «Moloko Agency»), Р.Теліпський (громадський діяч, волонтер зарубіжні професори
А.Вавринюк (проф. Державної вищої професійної школи в Холмі), Т.Яцечко-Блаженко (історик, викладач, генеалог-
аматор), С.Юдже (керівник Стамбульського фонду науки та культури), В.Балюк (проф. Люблінського університету
імені Марії Кюрі-Склодовської) тощо.

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

Якісний склад викладачів, які забезпечують ОНП є свідченням сприяння професійному розвитку викладачів через
програми, організовані безпосередньо у ЗВО. Частину таких програм пропонує Центр інноваційних технологій та
комп'ютерного тестування (http://cit.vnu.edu.ua/), який забезпечує навчальний у тому числі у дистанційному
форматі процес, рейтингування НПП, та курси підвищення кваліфікації у ЦІТКТ. Також є можливості скористатися
мовними центрами, Навчально-науковому інституті неперервної освіти ЗВО тощо. У ЗВО створено Школу гарантів,
діяльність якої забезпечує Навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти
(https://vnu.edu.ua/uk/news/trivae-robota-universitetskoi-shkoli-garantiv, зустріч 6, Н.Балабуха). Співпраця іншими
організаціями здійснюється через укладання договорів про співпрацю та організацію стажування. Викладачі, які
забезпечують ОНП, пройшли закордонне стажування у польських Жешувському (Н.Карпчук, 2017-2018рр.,
А.Шуляк, 2018р.), Варшавському та Ягеллонському університетах (С.Федонюк, 2018-2019рр.), Люблінському
університеті (Р.Пріма, 2020р., 2022р.), Державному університеті імені Марії Склодовської-Кюрі (Ю.Борейко,
2018р.), Білостоцькому державному університеті (Т.Крисанова, 2021р.), Куявінському університеті (Л.Макарук,
2021р.); Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), Швейцарія (А.Бояр, 2018 р.) тощо. НПП
систематично отримуються інформації про можливості підвищення кваліфікації. Сприяння професійному розвитку
НПП унормовано Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО підтримує НПП та розвиток викладацької майстерності, одним із засобів цього є мотивування та стимулювання
(у вигляді матеріального заохочення). Це регулюється Колективним договором (https://tinyurl.com/y2v2zsgd),
відповідно до якого передбачені надбавки і доплати за вислугу років, науковий ступінь, вчене звання тощо. Також
щорічно відбувається рейтингування викладачів. У 2021 р.: Вознюк Є. – 17 місце у рейтингу, Шуляк А. – 21, Карпчук
Н. – 21, Бояр А. – 23, Костусяк Н. – 36, Пріма Р. – 56; У попередньому році (2020 р.: Шуляк А. – 11, Бояр А. – 31,
Карпчук Н. – 40, Костусяк Н. – 69, Вознюк Є. – 99). Так, з НПП, які забезпечують освітню та наукову складову ОНП
були премійовані за високи показники рейтингу у 2021 р. Є.Вознюк, Н.Карпчук, А.Шуляк, Н.Костусяк, А.Бояр,
Р.Пріма, С.Федонюк, Ю.Борейко, Є.Тихомирова (наказ «Про заохочення», №159/п від 15.12.2021р.), у 2020 р.
отримади премію А.Шуляк, А.Бояр, Н.Карпчук, Р.Пріма, Н.Костусяк, Є.Вознюк, Е.Коляда, С.Федонюк,
Є.Тихомирова, Ю.Борейко (наказ «Про заохочення», №119 п від 10.12.2020р.). На зустрічі 1 керівництво ЗВО
(А.Цьось, Ю.Громик) та зустрічі 6 (Н.Чечель) розповіли що щороку переглядаються показники, за якими
вибуловується рейтинг – враховуються нові показники (наприклад – цифрова грамотність). Позиції у рейтингу
свідчать про високий рівень НПП. Існує Положення про заохочувальні відзнаки університету (це відзнаки, які
отримують викладачі, http://surl.li/wtoy).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

На факультеті сформована наукова школа, яка забезпечує якісну наукову підготовку здобувачсів третього рвня
вищої освіти. Академічна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП є високою, тому досягнення
визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання, забезпечується. Конкурс на вакантні місця в ЗВО
унормовується окремим документами, проходить прозоро на основі оцінки освітньої та наукової діяльності
претендентів на посаду. Роботодавці залучаються як до аудиторних занять, так і до перегляду ОНП. ЗВО сприяє
професійному розвитку викладачів та стимулює розвиток викладацької майстерності

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

Слабких сторін ОНП за Критерієм 6 ЕГ не виявлено.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ вважає, що критерій 6 “Людські ресурси” на ОНП “Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та
ЄС” успішно реалізований та може бути оцінений на рівень А, тому що повністю відповідає характеристикам цього
критерію та його підкритеріїв та має взірцевий характер у таких вимірах як висока викладацька майстерність НПП,
які забезпечують реалізацію ОНП, яка стимулюється вітчизняними та закордонними програмами, підвищенням
фахових та цифрових компетентностей, а також підтверджується активним включенням викладачів у міжнародне
наукове середовище, а їх високий професійний рівень визнається залученням в якості тренерів до міжнародних
проектів та співавторством у наукових зарубіжних публікаціях.

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.

Під час відеоогляду матеріально-технічної бази (далі – МТБ) ВНУ, ЕГ пересвідчилася, що МТБ є доступною, створює
умови для досягнення визначених ОНП цілей та ПРН. Освітній процес за ОНП проходить в корпусах А (головний),
С, G, що оснащені мультимедійними проекторами з відповідним програмним забезпеченням. Для мовної підготовки
здобувачів відкрито модерні лабораторії синхронного перекладу https://tinyurl.com/2pktvww5 та українсько-
польського перекладу. ВНУ має розвинену соціально-культурну інфраструктуру, до складу якої входять гуртожитки,
стадіони, їдальня та бібліотека. Під час зустрічі із представниками студентського самоврядування наголошено на
задоволеності комфортом і роботою бібліотеки, яка є найбільшою в місті Луцьку, має приміщення для проведення
масштабних заходів. Бібліотека університету http://library.vnu.edu.ua/ є навчальним та інформаційним центром і
надає вільний безкоштовний доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та ін.
https://evnuir.vnu.edu.ua/. Бібліотечний фонд нараховує понад 845 тис. прим. документів на традиційних та
електронних носіях; функціонує електронний каталог http://catalog.library.vnu.edu.ua/ та інституційний репозитарій
https://evnuir.vnu.edu.ua/. Здобувачі мають доступ до електронних навчальних ресурсів: Moodle
http://194.44.187.60/moodle/, Office 365 та сервісів Google. В умовах воєнного стану ВНУ дбає про безпеку здобувачів:
проінспектовано та обладнано сховища та укриття https://tinyurl.com/2g3w99ho. У здобувачів ОНП є можливість
отримати місце в гуртожитку (для аспірантів в гуртожитках 5 та 6). Однак кількість місць в них обмежена, тому є
певний порядок їх надання : в першу чергу це право надається пільговікам, потім тим, хто живе поза межами
Волинської області, потім - інші (зустріч 7, відеоогляд). Вся інформація про фінансове та матеріально-технічне
забезпечення є публічною та доступна на офіційному веб-сайті ВНУ у розділах «Фінансово-господарська звітність»
https://vnu.edu.ua/uk/finansovo-gospodarska-zvitnist та «Матеріально-технічна база»
https://vnu.edu.ua/uk/materialno-tekhnichna-baza. ЕГ встановила, що фінансові та матеріально-технічні ресурси, а
також навчально-методичне забезпечення ОНП забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та ПРН. Також
чимало ремонтних робіт виконується за грантові кошти (зустріч 1, відеоогляд матеріально-технічної бази). Керівник
ВНУ повідомив про наміри поліпшення інфраструктури ЗВО (зустріч 1).

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.

Викладачі і здобувачі вищої освіти мають вільний та безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів ВНУ, зокрема
до: наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, електронного каталогу та репозитарію, що дозволяє
ознайомлюватись із актуальними здобутками світової наукової спільноти у сфері міжнародних відносин; навчально-
методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються, які розміщені в електронному навчальному середовищі
Office 365 або на Google-диску. Доступ до мережі «Internet» (безкоштовний Wi-Fi) є в усіх навчальних корпусах. При
цьому університет надає широкий спектр платних послуг, перелік яких знаходиться на офіційному веб-ресурсі
https://vnu.edu.ua/uk/osvitni-poslugi. Слухачі мають право участі у міжнародних проєктах, грантах, сертифікованих
курсах (http://surl.li/czkop, https://tinyurl.com/2lance4q). Власний науковий потенціал здобувачі можуть
реалізовувати шляхом участі у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, публікаціях у наукових
часописах: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (https://tinyurl.com/2oustngo) та
«Україна та Польща: минуле, сьогодення та перспективи» (https://tinyurl.com/2hspzbbx). Відкритий доступ до
наукових публікацій сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на
оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи. Проблеми матеріального забезпечення наукового
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процесу розглядаються через комунікацію здобувачів та наукових керівників, через анкетування та очні зустрічі з
керівництвом кафедр і факультету (зустріч 3). Отже, ВНУ забезпечує безоплатний доступ учасників освітнього
процесу до інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОНП.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

На підставі огляду матеріально-технічної бази ВНУ та результатів проведених зустрічей зі здобувачами ВО,
керівником та менеджментом університету, представниками студентського самоврядування, НПП, представниками
допоміжних підрозділів ЕГ було встановлено, що викладачі та здобувачі ВО мають доступ до всіх елементів
соціальної інфраструктури - стадіони, спортивні майданчики, спорткомплекс, база практик спортивно-оздоровчий
табір «Гарт» https://vnu.edu.ua/uk/baza-praktik-taboru-gart-vnu-imeni-lesi-ukrainki. В умовах воєнного стану
проінспектовано та обладнано сховища та укриття (https://tinyurl.com/2g3w99ho). Вхід у навчальні корпуси,
бібліотеку обладнано пандусами. У ВНУ наявні реабілітаційна клініка https://vnu.edu.ua/uk/reabilitaciyna-klinika-
volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki, відділ молодіжної політики та соціальної роботи
https://vnu.edu.ua/uk/viddil-molodizhnoi-politiki-ta-socialnoi-roboti та керівник психологічної служби при відділі
молодіжної політики та соціальної роботи https://vnu.edu.ua/uk/articles/psihologichna-sluzhba-snu-nadaie-
bezkoshtovni-konsultaciyi. Під час зустрічі з фокус-групою працівників із представниками деканату та допоміжних
структурних підрозділів керівник психологічної служби при відділі молодіжної політики та соціальної роботи
Тетяна Кулик повідомила про анонімність, регулярність і безкоштовність (зустріч 7) психологічної допомоги, про
структуру звернень здобувачів за психологічною допомогою, більшість з яких пов'язана з почуттям тривоги в умовах
війни. В університеті працює онлайн-ресурс психологічної допомоги 3D САМ на базі кафедри загальної та клінічної
психології. Під час роботи ЕГ було встановлено факт якісного дотримання санітарно-гігієнічних вимог. У ЗВО
функціонує Центр культури і дозвілля (https://vnu.edu.ua/uk/photo-albums/centr-kulturi-i-dozvillya). У цілому ЕГ
дійшла висновку, що освітнє середовище є безпечним та дозволяє задовольнити потреби учасників освітнього
процесу.

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

Після реорганізації відділу аспірантури та докторантури ВНУ забезпечення здобувачів ОНП освітньою,
організаційною, інформаційною та консультативною підтримкою здійснюється переважно ФМВ, навчальним
відділом та науково-дослідною частиною (зустріч 7), гарантом та НПП. Освітню та інформаційну підтримку
здобувачам вищої освіти надають шляхом оприлюднення інформації на сайті університету, офіційному сайті
факультету https://tinyurl.com/2zbhdtly, через комунікацію із очільницею факультету, її заступниками, НПП, а
також у соціальних мережах – Facebook сторінка, Facebook група, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok. Під час
роботи з фокус-групою здобувачів (зустріч 3) було виявлено, що наукові керівники підтримують постійний контакт
зі своїми здобувачами як за допомогою мобільного зв’язку так і за допомогою соціальних мереж, надають їм
всебічну консультативну допомогу в процесі підготовки та публікації наукових праць. Соціальну підтримку надає
профспілка студентів, адміністрація студмістечка, здобувачі отримують академічні, соціальні та іменні стипендії,
беруть участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій тощо.

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

У ВНУ створені всі необхідні умови для здобувачів із особливими потребами, про що свідчать відомості про
самооцінювання, відеоогляд матеріально-технічної бази університету та фотопрезентації, а саме: - відповідно до
законодавчих актів у ВНУ передбачено вступ пільгових категорій, що детально описано у р. 8 Правил прийому до
ВНУ імені Лесі Українки в 2022 р. (https://vstup.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/VIII.pdf); - можливе
навчання за індивідуальним планом; - психологічна служба університету надає їм психологічну підтримку,
проводить тренінги з питань пошуку роботи, мотивації до саморозвитку; - навчальні корпуси, соціально-побутова
інфраструктура, спортзали облаштовано згідно з нормами, передбаченими чинним законодавством
(http://surl.li/wtqs); - при вході до навчальних корпусів передбачені зовнішні пандуси; - у корпусах G, B університету
назви кафедр та таблички продубльовано шрифтом Брайля; - в 2020 р. запрацював сучасний інклюзивний хаб
https://mon.gov.ua/ua/news/u-volinskomu-universiteti-vidkrili-suchasnij-inklyuzivnij-hab.. Під час акредитаційних
зустрічей ЕГ було проінформовано, що особи з особливими освітніми потребами на даній ОНП не навчаються, але
навчаються на інших ОНП Університету.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ регулюються такими внутрішніми нормативними документами
ВНУ: Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ ім. Лесі Українки
(http://surl.li/nrtv), згідно з яким визначено порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій; Правила
внутрішнього розпорядку університету (http://surl.li/pnls), в яких регламентовано права та обов’язки учасників
освітнього процесу; окремі норми Статуту університету (http://surl.li/pnoo); Кодекс академічної доброчесності»
(http://surl.li/aagxg); Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату
(https://cutt.ly/IjOkwoH). Законодавчі акти, що регулюють питання запобігання та протидії корупції, наведені на
веб-сайті ВНУ https://cutt.ly/avGddiL. У ВНУ реалізують заходи, спрямовані на виявлення, запобігання та протидію
корупції та хабарництву, які регулює наказ ректора «Про деякі питання запобігання корупції у ВНУ імені Лесі
Українки». Розроблено Антикорупційну програму. Робота з фокус-групами здобувачів, НПП, деканатом та
допоміжними службами засвідчила відсутність конфліктних ситуацій на ОНП, а також підтвердила обізнаність
студентів щодо процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище ВНУ є безпечним для життя та здоров’я здобувачів ВО. ВНУ має розвинуту соціальну
інфраструктуру, що засвідчує наявність реабілітаційної клініки, психологічної служби, інклюзивного хабу, відділу
молодіжної політики та соціальної роботи. Університет має інформаційні ресурси, необхідні для навчання,
викладацької та/або наукової діяльності в межах ОНП, доступ до яких є безкоштовним. Наявна чітка та зрозуміла
процедура вирішення конфліктних ситуацій. Інформація про фінансове та матеріально-технічне забезпечення є
публічною та розміщена у відкритому доступі.

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

Слабких сторін ОНП за Критерієм 7 ЕГ не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Аналіз ОНП та освітньої діяльності за цією програмою показав повну відповідність критерію 7, у тому числі ознаки
взірцевого характеру: • розвинена соціальна інфраструктура (наявність реабілітаційної клініки, психологічної
служби, інклюзивного хабу, відділу молодіжної політики та соціальної роботи, школи гарантів, укриття) • наявність
розгалуджених інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах
ОНП, доступ до яких є безкоштовним • забезпечення з боку ЗВО інформаційної, організаційної, соціальної,
психологічної підтримки здобувачів вищої освіти та НПП. • чітка та зрозуміла процедура вирішення конфліктних
ситуацій

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Під час он-лайн візиту ЕГ було з’ясовано, що ОНП була розроблена у 2017 році на основі вивчення досвіду інших
ЗВО, інтересів та пропозицій роботодавців, органів влади, НПП, здобувачів ВО, випускників та інших стейкхолдерів.
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП у ВНУ регламентуються
Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ
(https://tinyurl.com/yhsf4wzo), яке визначає основні засади, принципи та особливості цих процедур. На рівні
університету моніторинг ОНП проводить навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (далі –
НМВЗЯВО) (http://surl.li/oagf), який надає рекомендації щодо оновлення ОНП. Під час зустрічі ЕГ з начальником
НМВЗЯВО Балабуха Н.В. (зустріч 6) визначено процедуру перегляду освітніх програм з моменту оприлюднення
Проєкту програми на веб-сторінці ВНУ (розділ «Громадські обговорення») і до моменту затвердження ректором
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Університету (кафедра, гарант ОП→ громадські обговорення Проєкту → кафедра, гарант ОП → Вчена рада
факультету → НМВЗЯВО ВНУ → Вчена рада Університету). Про публічний підхід та можливості залучення до
обговорення різних груп стейкхолдерів свідчить факт розміщення Проєкту ОНП у відкритому доступі на веб-сайті
ВНУ разом з анкетою для висловлювання своїх пропозицій і побажань щодо її покращення
(https://tinyurl.com/2oen48fm). ЕГ отримала підтвердження того, що щорічний моніторинг і перегляд ОНП (за
потреби) здійснюються із залученням широкого кола стейкхолдерів, а ВНУ дотримується визначених ним процедур.
Підставами для внесення змін в ОНП є позиція стейкхолдерів і, перш за все, здобувачів

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

Під час зустрічей ЕГ із здобувачами ВО та представниками студентського самоврядування (зустрічі 3 та 4) було
підтверджено факт їх участі у процесі періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості
шляхом участі у науково-методичній комісії спеціальності, засіданнях кафедр та вченої ради факультету. Оцінка та
пропозиції здобувачів ВО щодо змісту ОНП та забезпечення її якості збираються шляхом особистого спілкування з
науковими керівниками, завідувачами кафедр, гарантом ОНП. Наприклад, пропозиції здобувачів враховано шляхом
збільшення і зміни переліку вибіркових компонентів. ЕГ звернула увагу на відсутність у ЗВО спеціального
загальноуніверситетського відділу аспірантури, який міг би сприяти координації діяльності різних університетських
структур (у тому числі і студентського самоврядування) стосовно питань, пов’язаних із забезпеченням якості на
третьому рівні вищої освіти, що послаблює внутрішню систему забезпечення якості освіти.

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

Згідно із відомостями СО залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур
забезпечення її якості відбувається шляхом участі у громадському обговоренні ОП, рецензування, отримання
відгуків про роботу здобувачів під час проходження практик. За результатами зустрічі зі стейкголдерами ЕГ
з’ясовано, що потенційні роботодавці безпосередньо залучені до процесу перегляду ОНП, про що свідчать
результати їх інтерв’ювання (зустріч 5). На зустрічі були присутні: Піпченко Н.О. (проф. Інституту міжнародних
відносин КНУ імені Т. Г. Шевченка); Хома Н.М. (проф. кафедри політології та міжнародних відносин Інституту
гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»), Ніколаєнко Н.О. (проф.
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), керівниця Навчально-
наукового аналітичного центру дослідження гібридних загроз національної безпеки на Півдні України), Коваленко
Л.А. (Міністерство закордонних справ України, Департамент безпекової та санкційної політики); Карпук Ю.П.
(консул, радник відділу захисту прав громадян та юридичних осіб України Департаменту консульської служби МЗС
України, Перший секретар з консульських питань Посольства України в Королівстві Нідерланди), Бальбуза В.М.
(директорка Департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської
обласної державної адміністрації). Представники цієї фокус-групи повідомили, що підтримують зв’язок з ОНП,
беруть участь у рецензуванні тощо. Представники роботодавців підтвердили своє бажання розширювати різні
форми співпраці з ВНУ. ЕГ вважає за доцільне рекомендувати для цієї ОНП проведення окремих зустрічей і круглих
столів для роботодавців з метою подальшого вдосконалення ОНП та задоволення майбутніх потреб ринку праці.

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

На зустрічах з ЕГ були присутні випускники ОНП (Патлашинська І.В., Найдич М.А., Малиновська Н.В., Терещук
М.І., Ключук Ю.М., Новак О.Ю.), які продовжують свій професійний шлях в сфері вищої освіти. Випускники
підтвердили своє прагнення допомагати в удосконаленні ОНП. Вони також зазначили, що компетентності, які
сформовані протягом навчання у ВНУ, дають можливість працювати на відповідних посадах. Випускники
зазначили, що кафедри підтримують з ними зв'язок і володіють інформацією про їх професійний розвиток та
кар'єрний шлях. Однак інформація про випускників ОНП на сайті ВНУ відсутня. Вкладка Асоціація випускників на
веб-сайті ВНУ містить тільки вітальне слово ректора, анкету та інформацію про сімох випускників ЗВО. ЕГ вважає
перспективним поповнення та осучаснення інформації щодо 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.

На веб-сайті ВНУ відсутній документ, що нормує і регламентує внутрішню систему забезпечення якості закладу
освіти. Процедуру внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечує навчально-методичний відділ забезпечення
якості освіти, який функціонує у ВНУ з 2020 р. Політика відділу спрямована на: дотримання нормативно-правових
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документів при розробці ОП; розподіл повноважень між усіма учасниками програми; розвиток на програмі
студентоцентрованого навчання; підвищення якості методичного забезпечення дисциплін; проведення моніторингу
ОП разом із групою забезпечення, гарантом, науково-методичною комісією факультету та деканатом з метою
оцінювання актуальності її змісту; відстеження динаміки надання освітніх послуг і ступеня досягнення результатів
навчання; визначення якості підготовки випускників та їх готовності до професійної діяльності та на швидке
реагування щодо оновлення складових ОП відповідно до нормативної бази ЗВО. Проведена корекція освітніх
компонент програми, спрямованих на забезпечення отримання здобувачами ОНП навичок дослідника, було
введено ОК Академічна доброчесність та наукова етика (зустріч 2). У ВНУ введена практика функціонування школи
гарантів, де обговорюються основні проблеми діяльності освітніх програм, проводиться аналіз результатів
опитування і доцільність проведення відповідних змін в освітніх програмах. На підставі громадського обговорення
та рекомендації відділу аспірантури та докторантури (відділ реорганізовано у травні 2022 р.) збільшено кількість
кредитів ЄКТС на педагогічну практику. В оновленій ОНП 2022 р. посилено акцент на студентоцентрованому
принципі навчання шляхом забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти. Збільшено також
обсяг кредитів циклу професійної та загальної підготовки. З метою покращення якості освітнього процесу двічі на
рік відбувається моніторинг рівня задоволеності здобувачів у контексті освітньої та наукової складових,
забезпечення компетентностей та програмних результатів навчання.

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

Під час перегляду ОНП враховано зауваження, висловлені експертними групами при акредитації інших ОНП у ВНУ.
Для удосконалення ОНП було проведено такі заходи: 1) посилено якість професорсько-викладацького складу – за
роки існування ОНП захищено три кандидатські дисертації; 2) посилено співпрацю з академічною спільнотою
вітчизняних та закордонних ЗВО. Укладено угоди про співпрацю із польськими ЗВО: факультетом міжнародних
відносин Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін), Державною вищою професійною школою (м.
Хелм), Університетом Миколая Коперніка (м. Торунь), Інститутом наук про безпеку Педагогічного університету
імені Національної освітньої комісії (м. Краків), Інститутом соціології Університету в Жешові, факультетом
політології та міжнародних досліджень Варшавського університету, Військовою технічною академією імені
Ярослава Домбровського (м. Варшава), Університетом в Білостоці, Університетом Яна Кохановского в Кельцах, а
також Стамбульським фондом науки і культури (Туреччина); 3) посилено публікаційну активність НПП у виданнях,
індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus (WoS), які забезпечують підготовку на ОНП. ОНП (за
необхідності) має можливість щорічно оновлювати структурні складові : зміст силабусів, програм практик, методів
навчання, оцінювання та форм контролю.

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

За результатами онлайн-зустрічей та аналізу відкритих джерел на веб-сайті ВНУ, ЕГ встановило, що в університеті
сформована культура якості на достатньо високому рівні, що сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої
діяльності за програмою. Значна частка різноманітних аспектів освітньої діяльності в ВНУ регламентується
системою локальних нормативно-правових документів https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza. Система
забезпечення якості освіти (СЗЯО) в університеті складається з 5 рівнів: здобувачі ВО – кафедри, гарант – факультет
(ФМВ) – підрозділи університету (навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти, відділ аспірантури і
докторантури (у травні 2022 р. реорганізовано), науково-дослідна частина, відділ технічних засобів навчання
«Центр інноваційних технологій і комп’ютерного тестування» та ін.), які здійснюють організаційний та методичний
супровід функціонування внутрішньої СЗЯО, моніторинг якості ОП шляхом опитування здобувачів і гарантів ОП та
оцінювання якості викладання навчальних дисциплін НПП за ОНП і оцінювання рівня засвоєння навчальної
складової здобувачами ВО, – адміністрація ВНУ. Під час зустрічей з ЕГ адміністрація ЗВО, здобувачі ВО, НПП
підтвердили факт значної уваги менеджменту університету до формування культури якості за рахунок
популяризації практики академічної доброчесності, здійснення процедур і заходів для внутрішнього забезпечення
якості освіти, що сприяє постійному розвитку ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Модель п'ятирівневої системи забезпечення якості освітнього процесу ВНУ, що дозволяє залучити основних
стейкхолдерів до процедур забезпечення якості. Системно проводиться моніторинг якості вищої освіти.
Підтверджена наявність реальної практики активного залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до
розроблення та перегляду ОНП. ОНП та її проєкт знаходиться у вільному доступі на веб-сайті ВНУ.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Відсутнє Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ВНУ, що унеможливлює
забезпечення комплексного підходу щодо покращення якості, регламент впливу ЗВО на ОНП. ЕГ вважає за
необхідне розробку необхідної нормативно-правової документації щодо внутрішньої системи забезпечення якості
вищої освіти ЗВО і впровадження прозорої процедури реагування відповідними структурними підрозділами ВНУ на
виявлені недоліки. Відповідальність в межах ОНП повністю покладена на гаранта. Децентралізація функцій
аспірантури і пов'язаний з цим ризик прийняття рішень на основі неповної інформації. Є певні перешкоди
уніфікації правил і процедур забезпечення якості. ЕГ рекомендує: частіше долучатися до процедур перегляду та
оновлення ОНП усім категоріям стейкхолдерів. Залучити до складу робочої групи ОНП представників здобувачів
освіти та зовнішніх стейкхолдерів. Розглянути можливість створення загальноуніверситетського центру координації
роботи з аспірантами

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОНП має потенціал для подальшого удосконалення та розвитку, а внутрішня система забезпечення якості у ВНУ є
достатньо розвиненою та дієвою. Проте, ЕГ вважає, що процедура перегляду змісту ОНП третього рівня вищої освіти
повинна передбачати врахування можливих змін дослідницьких інтересів аспірантів кожного року вступу, більш
активного реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності з реалізації освітньої
програми. Крім того, відсутність загальноуніверситетського відділу аспірантури послаблює внутрішню систему
якості освіти.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими, зрозумілими та
регулюються Статутом ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3RV1uKl), Колективним договіром
(https://bit.ly/3qvQLuc), Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3quT1Sl),
Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3DcWe0m), Кодексом
академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3B9nXN7), Положенням про порядок і процедури
вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3ROuSSm). Усі документи розміщені у
відкритому доступі на веб-сайті ЗВО. Під час спілкування в фокус-групах (академічним персоналом ОНП та
здобувачами) було отримано підтвердження, що всі учасники освітнього процесу ознайомлені зі своїми правами та
обов’язками та послідовно їх дотримуються. Під час зустрічі із здобувачами ОНП ЕГ було встановлено, що публічні
(відкриті) звітування аспірантів щодо виконання індивідуального навчального плану відбуваються кожного
навчального семестру в жовтні і квітні під час засідань двох кафедр, представники яких є науковими керівниками
здобувачів ОНП: кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу та кафедра міжнародних відносин та
регіональних студій. За результатами зустрічей з фокус-групами, експертною групою було з’ясовано, що під час
реалізації ОНП не було зафіксовано жодного випадку порушення прав учасників освітнього процесу.

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.

Проєкт оновленої ОНП оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до затвердження Вченою радою ВНУ імені Лесі
Українки. Наразі на офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднена ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС 2022 р. та 2020 р. на сторінці факультету міжнародних відносин (https://bit.ly/3UedtEX) та у Каталозі
освітніх програм і вибіркових дисциплін (https://bit.ly/3Ru8vSx). Також на сайті ВНУ імені Лесі Українки розміщена
анкета, яка дає можливість внести свої пропозиції або зауваження розробникам освітньої програми
(https://docs.google.com/forms/d/1YQnPcKWC2ZYNyr7sayhor1HuoWjLBHuxzZ9cQRYGQRA/viewform?
edit_requested=true), яка розміщена на сторінці «Громадське обговорення»
(https://vnu.edu.ua/uk/hromadskeobhovorennya). Водночас звіт за результатами проведеного громадського
обговорення проекту ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС відсутній. Також на сайті
факультету міжнародних відносин університету представлено запис відеоконференції публічного обговорення
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освітніх програм ФМВ ВНУ ім. Лесі Українки, зокрема акредитуємої ОНП зовнішніми та внутрішніми
стейкхолдерами – провідними фахівцями галузі, здобувачами вищої освіти. Під час зустрічі з ЕГ стейкґолдери
навели приклади своєї участі в опитуванні та внесенні пропозицій.

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 момент проведення експертизи на офіційному веб-сайті ВНУ імені Лесі Українки оприлюднена точна і
достовірна інформація про ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС 2022 р. та 2020 р.
(включаючи її цілі, очікувані, результати та компоненти) (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-
mizhnarodnykh-vidnosyn). описи всіх ОК ОНП за 2020 р. (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/mizhnarodni-vidnosyny-
ta-stratehichni-komunikatsiyi-ukrayiny-ta-yes-2020-r) та за 2022 р. (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/mizhnarodni-
vidnosyny-ta-stratehichni-komunikatsiyi-ukrayiny-ta-yes-2022-r). Обсяг інформації, є певною мірою достатнім для
інформування всіх заінтересованих осіб, а також для того, щоб забезпечити можливість потенційним аспірантам
зробити свідомий вибір щодо вступу на ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Визначено чіткі й зрозумілі правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу та є доступними для них під час реалізації ОНП. Забезпечено достатню прозорість та публічність основних
документів і процедур, що регулюють освітній процес за ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС та в ЗВО в цілому. Також позитивною практикою є публічне обговорення освітніх програм ФМВ ВНУ
імені Лесі Українки у вигляді відео конференції.

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

Відсутній звіт пропозицій і зауважень, що надійшли після закінчення громадського обговорення проекту ОНП.
Рекомендації: за результатами наступного обговорення ОНП – публікувати його результати (звіт про пропозиції та
зауваження щодо ОНП) у вільному доступі.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС має достатній рівень узгодженості із якісними
характеристиками за всіма підкритеріями критерію 9. Інформацію на веб-сайті ЗВО подано в повному обсязі,
достатньому для ознайомлення всіх стейкхолдерів. Надані в звіті про самооцінювання ЗВО посилання на веб-
ресурси є коректними. Проте, таблиця пропозицій і зауважень щодо удосконалення ОНП наразі не оприлюднена.
Враховуючи сильні сторони ОНП та позитивні практики, експертна група дійшла висновку, що ОНП Міжнародні
відносини та стратегічні комунікації України та ЄС та освітня діяльність ЗВО за цією програмою відповідають рівню
В за Критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст ОНП як в ОК циклу загальн.підготовки, так і циклу профес.підготовки відповідає наук.інтересам аспірантів і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької (ОК 1,2,3,5) та викладацької діяльності (ОК 2,3,4,5) у ЗВО за
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спеціальністю 291. Враховано всі 4 складові, передбачені Порядком підготовки здоб-чів наук.ступеня доктора
філософії, відповідно до компетентностей, визначених Нац.рамкою кваліфікацій: глибин.знання зі спеціальності
(ОК 6-9); загальнонаукові(філософ.) компет-ті (ОК1); універс.навички дослідника (ОК 3,5); мовні компет-ті (ОК2),
яка враховує специфіку спеціальності. Підготовка до викладацької діяльності реалізується завдяки педагогічній
практиці, яка за час існування ОНП з 2017 р. збільшилася з 2 до 6 кредитів. Аспіранти мають можливість самостійно
обрати дисципліни, в рамках яких здійснюється практика, та теми занять з урахуванням власних наук.інтересів
(підтверджено звіт.документами з практики, наданими ЗВО на запит ЕГ; під час зустрічей 2 та 3 з викладачами та
здобувачами). Каталог вибірк.дисциплін, що пропонується здобувачам ОНП, також орієнтований на тематику
дисертац.досліджень (наприклад ВД-1 «Культурна дипломатія» відповідає наук.інтересам здобувачки Н.Пальохи,
тема дисертації «Культурна дипломатія як стратегічний вимір іміджування держави»; ВД-4.1 «Інформаційна гігієна
у цифровізованому суспільстві» відповідає темі Н.Шуляка «Інформаційна гігієна в системі стратегічних комунікацій
України»).

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

На факультеті міжнародних відносин ВНУ ім.Л.Українки наявний науковий потенціал та сформована критична
маса дослідників, здатних забезпечити підготовку здобувачів ОНП до наукової та викладацької діяльності:
викладачі мають досвід роботи над однією науковою проблематикою (колективні проєкти «Інформаційна
підтримка транскордонного співробітництва України», «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної
ривалізації»); залучають до освітнього процесу та наукових досліджень фахівців з інших ЗВО, у тому числі
закордонних. Порівняння тематики публікацій наукових керівників (таблиця 2 самооцінювання) та тем дисертацій
здобувачів (надані додат.документи на запит ЕГ, а також https://tinyurl.com/2okh773x) дозволяє зробити висновок,
що вони корелюються між собою. Додатковим підтвердженням виконання цього підкритерію є спільні наукові
публікації наукових керівників та здобувачів (у фахових виданнях: Федонюк С., Карпук І.; Карпчук Н., Моренчук А.;
у наукових збірниках та матеріалах конференцій: Шуляк А., Коцюба В.; Шуляк А., Пальоха Н.). Тематика наукових
досліджень аспірантів релевантна проблематиці наук. та приклад.досліджень наук.керівників: здобувачів залучають
до реалізації проєктів, у тому числі міжнародних (2018-2019рр. «Інформаційний тероризм як чинник впливу на
міжнародну та національну безпеку»; з 2022 р. «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам»
програма ERASMUS+ тощо).

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).

На зустрічах 1,2,3,8 ЕГ упевнилася у тому, що ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП
можливості для проведення і апробації результатів наук.досліджень відповідно до тематики аспірантів. Щорічні
заходи: міжнародна конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»; Фестиваль науки
в рамках Днів науки; Тиждень факультету міжнародних відносин. ОНП передбачає проведення фахового семінару
(складова наук.підготовки здобувачів), в рамках якого обговорюються результати досліджень. Аспірантам на
регулярній основі розсилається інформація про всеукраїнські та міжнародні наукові конференції. Наявною є
співпраця університетських Ради молодих вчених університету та Наукового товариства аспірантів і студентів з
Науковим товариством аспірантів і студентів факультету міжнародних відносин. Факультет надає можливість брати
участь у тематичних наук.конференціях (2021р. «Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки», 2021–
2022рр. Міжнародний науковий симпозіум «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи»; 2022р.
«Стратегічні комунікації в контексті безпекової політики: європейський і глобальний рівні» та «Публічна
дипломатія в дії»). Надається можливість апробації у фаховому виданні «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» (кат.Б), наук.-попул. журналі КОМА. Проміжні результати дисертаційного
дослідження обговорюються під час атестації аспірантів двічі на рік.

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.

Особливістю реалізації ОНП є наявність можливостей для долучення аспірантів до міжнарод.академ.спільноти за
спеціальністю: (1)три аспіранти мають другого наукового керівника – представника іноземного ЗВО (у О.Лапіна –
Д.Вояковський, Н.Шуляка – О.Васюта, В.Коцюби – М.Прокоп, всі – Польща), які є фахівцями з проблематики
дисертацій здобувачів https://tinyurl.com/2okh773x; (2)є можливості міжнарод.академ.мобільності та стажування
(2019р. О.Новак, програма Інституту Роберта Шумана, стажування у Європ.парламенті, Бельгія; 2021р., Н.Шуляк,
молодіжний обмін з медіаграмотності «INFOWARS: Young Citizens Strike Back» за програмою Erasmus+); (3) наявні
угоди про міжнарод.співпрацю (Меморандум про взаєморозуміння між ВНУ ім.Л.Українки та Стамбульським
фондом науки та культури, Туреччина; угоди з Університетом Яна Кохановського, Польща; Педагогічним
університетом у Кракові, Польща); (4) здобувачі долучаються до спільних проєктів (2021р., Н.Пальоха, проєкт
TheTwinCityLab (Грузія) в рамках організації Brains&Bridges, Німеччина, розвиток партнерських відносин між
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містами-побратимами) тощо (https://cutt.ly/8BOyJYN). Здобувачі вони підтвердили, що ЗВО, факультет та наукові
керівники на постійній основі інформують про програми мобільності, обміну, конференції (В.Коцюба, Н.Шуляк,
зустріч 3). На зустрічі 6 начальник відділу міжнарод.зв’язків В.В.Коломечюк розповів про канали поширення
інформації (сторінка відділу на сайті https://inter-dep.vnu.edu.ua/, групи розсилки тощо).

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

Наукові керівники, які забезпечують реалізацію наук.складової ОНП є активними науковцями, які беруть участь у
вітчизн. та міжнародних дослідн.проектах, як наукового, так і практично-прикладного характеру (А.Шуляк,
С.Федонюк, Н.Карпчук, Є.Вознюк, Т.Сидорук, та зарубіжні наук.керівники Д.Вояковський, О.Васюта
https://cutt.ly/8BOyJYN). Тематика проєктів пов’язана із питаннями стратегічних комунікацій, інформаційних війн,
інфомедійної грамотності, національної інформ.безпеки, інформ.тероризму, зовнішньої політики та комунікацій в
ЄС, що напряму пов’язано з предметною областю ОНП. Прикладом одного з масштабник проєктів є 2018-2019 рр.
укр.польськ.проект – НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» (http://surl.li/ditlf),
результати якого опубліковані у низці колект.робіт: «International and National Security: Politics, Information, Ecology,
Economy» (2018); «Глосарій: навчальний енциклопедичний словник-довідник із питань інформаційної безпеки»
(2019); 2-томник «Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego» (2019); «Стратегічні комунікації в міжнародних
відносинах» (2019); та практично впроваджені у підручнику «Стратегічні комунікації» (2019) та навч.посібнику
«Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах» (2019). НПП також є координаторами
міжнародних проєктів (Н.Карпчук, координатор проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним
впливам», програма ERASMUS+, Модуль Жана Моне (№ 101047033 ERASMUS-JMO-2021-MODULE)» (2022-2025
рр.)

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.

За свідченням аспірантів (зустріч 3, А.Моренчук, І.Карпук) роз’яснювальна робота та інформування здобувачів про
питання академ.культури та плагіату ведеться вже на бакалавраті. У жовтні 2020р. затверджено Кодекс академічної
доброчесності (викладені питання академ.доброчесності під час освітн. та наук.діяльності, політика, стандарти та
процедури; передбачена можливість внесення змін та доповнень до Кодексу, відповідно до пропозицій
стейкхолдерами, https://tinyurl.com/ycvb5dff). Результати наук.досліджень, які готують до публікування, проходять
внутр.перевірку на плагіат (на запит ЕГ надані зразки перевірки, які підтверджують таку практику; статті
перевіряються при подачі до фахов.видання «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»). З
аспірантами проводяться зустрічі щодо дотримання академ.доброчесності, вони повідомлені про відповідальність за
порушення, по факультетах проводяться Тижні академічної доброчесності, опитування (Н.Балабуха, зустріч 6); ЗВО
використовує сервіс перевірки на плагіат – Unicheck; ЗВО бере участь у проєкті «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти» (2020–2022 рр., Американська Рада з міжнародної освіти за сприяння Посольства
США в Україні, МОН та НАЗЯВО, І.Глова, зустріч 6). Є скринька довіри (на факультеті, на поверсі), розробляється
мобільний додаток – де можна повідомити про факти академ.недоброчесності (зустріч 4, М.Пивоварчук). Контракти
НПП передбачають дотримання акад.доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів та тематиці дисертаційних досліджень; забезпечена
повноцінна підготовка до дослідницької та викладацької діяльності; враховані 4 складові, передбачені Порядком
підготовки здобувачів наук.ступеня доктора філософії, відповідно до компетентностей, визначених Нац.рамкою
кваліфікацій; забезпечно теоретичну та практичну підготовку. У ЗВО сформована критична маса дослідників,
здатних забезпечити підготовку здобувачів ОНП, а наукова діяльність аспірантів та наукових керівників
корелюється між собою. ЗВО надає потужну організаційну та матеріальну підтримку для апробації результатів
досліджень аспірантів, уможливлює у різних форматах долучення здобувачв до міжнародної академічної спільноти;
дослідженнями аспірантів керують НПП, які самі є активними науковцями. ЗВО забезпечує дотримання
академічної доброчесності серед аспірантів та наукових керівників.

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

Слабких сторін ОНП за Критерієм 10 ЕГ не виявлено.
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Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ЕГ вважає, що критерій 10 “Навчання через дослідження” на ОНП “Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС” успішно реалізований та може бути оцінений на рівень А, тому що повністю відповідає
характеристикам цього критерію та його підкритеріїв та має взірцевий характер: є взаємозв’язок між змістом
навчання (освітня складова) і тематикою досліджень аспірантів (наукова складова), між науковою діяльністю
аспірантів та напрямом досліджень наукових керівників; виконані вимоги «Порядку підготовки здобувачів...»
(Постанова КМУ №261, 23.03.2016) щодо 4х складових ОНП (фаховий, загальнонауковий, дослідницький та мовний
блоки компет-тей). Присутня потужна інтегрованість у міжнародне освітнє та наукове середовище (стажування,
конференції, міжнародні проєкти, участь у наукових та прикладних дослідженнях, зарубіжні співкерівники) та
середовище для дотримання академічної доброчесності.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

A

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження A

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.
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Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Бессонова Марина Миколаївна

Члени експертної групи

Корнєєв Максим Валерійович

Гавриліна Агнія Володимирівна
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