
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 17656 Клінічна психологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 053 Психологія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

17.11.2022 р. Справа № 0985/АС-22

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 05 "Соціальні та
поведінкові науки" у складі:

Шаульська Лариса Володимирівна – головуючий,

Величко Олександр Петрович,

Герасименко Анжеліка Григорівна,

Горошко Олена Ігорівна,

Жарова Любов Валеріївна,

Ігнатюк Анжела Іванівна,

Кривенко Ірина Степанівна,

Ларіонов Станіслав Олександрович,

Мацієвський Юрій Володимирович,

Оксамитна Світлана Миколаївна,

Фалько Наталя Миколаївна,

Фісун Олександр Анатолійович,

за участі запрошених осіб:

Засєкіна Лариса Володимирівна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 17656

Назва ОП Клінічна психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 053 Психологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 12, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,Сторінка 2



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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Мета ОПП «Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, спроможних вирішувати складні
прикладні та наукові задачі у сфері клінічної психології на основі здобутих знань та вмінь психодіагностичної,
консультаційної, психокорекційної роботи з різними категоріями населення, досвіду розробки та впровадження
просвітницьких проєктів у сфері психічного здоров’я» відрізняє її від інших програм в галузі психології. Водночас з
метою посилення відповідності ОПП стратегічним цілям ЗВО (зокрема популяризації та брендингу волинського
регіону, європейському формату зі збереженням унікальності волинських освітніх традицій), потребує посилення
унікальність програми шляхом відображення в ній потужного регіонального контексту.

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

не застосовується

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

Серед потенційних сфер працевлаштування випускників в описі ОПП зазначено сферу діяльності, пов’язану з
екстремальною та кризовою психологією (пенітенціарні заклади, військові формування Міністерства оборони
України та Міністерства внутрішніх справ України), що не корелює зі змістовим наповненням ОПП.

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Загалом структурно-логічна схема дозволяє констатувати логічну послідовність вивчення ОК, проте у повній мірі не
відображені змістовні взаємозв’язки між ОК. Потребують удосконалення матриці відповідності програмних
компетентностей компонентам ОПП та відповідності програмних результатів навчання відповідним компонентам
ОПП в частині їх змістовної збалансованості.

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

не застосовується

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

Позитивною є практика можливості широкого автоматизованого вибору здобувачами ОК з інших ОПП та програм
інших рівнів освіти у ЗВО та за його межами. Проте, погоджуємось з думкою ЕГ, що дана практика потребує
удосконалення в частині надання більшої варіативності вибору ОК саме цієї ОПП.

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

ОПП передбачає практичну підготовку здобувачів, яка в цілому дозволяє здобути компетентності для подальшої
професійної діяльності (ОК13 Діагностико-консультаційна – 7 кредитів, ОК14 Просвітницька – 5 кредитів, ОК15
Переддипломна науково-дослідна – 3 кредити). Воднораз, потребує уточнення зміст завдань, інструктивно-
методичних матеріалів для здобувачів, які б включали диференціацію завдань відповідно до баз практики, їх
представлення на сторінці кафедри.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

У ЗВО діє «Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або
інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки», п 3.1 якого передбачає визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті. Проте, випадки зарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОПП, є поодинокими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

З метою оновлення та вдосконалення ОПП ГЕР та ЕГ рекомендують систематично переглядати зміст ОК. Потребує
доповнення перелік рекомендованої літератури шляхом посилення україномовними та закордонними виданнями
(ОК7 "Когнітивно-поведінкова терапія: теорія та практика", ОК11 "Діагностика психічних розладів").

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

У Положенні про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів
вищої освіти та науково-педагогічних працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки
(п.6.4) наведені допустимі відсоткові розрахункові значення індексу унікальності тексту. Звертаємо увагу ЗВО, що,
відповідно до листа МОН №1/9-263 від 20.05.2020 р. «До питання уникнення проблем і помилок у практиках
забезпечення академічної доброчесності», в аналітичній записці (абзац 3) зазначено: «…академічний плагіат не
зводиться до текстових збігів, а може стосуватися також некоректного запозичення фактів, гіпотез, числових даних,
методик, ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо… текстові збіги можуть бути як академічним
плагіатом, так і коректними цитуваннями, загальновідомою інформацією, посиланнями на літературні джерела й
т.п». То ж, для уникнення суперечностей у визначеннях, а також задля дотримання принципів нульової толерантності
до порушень академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, рекомендовано відмовлятись від
оцінювання відсотків текстових запозичень як критеріїв допуску до подальших етапів розгляду роботи, або
користуватись таким оцінюванням як першим, але не вирішальним етапом прийняття рішення в експертному
висновку.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Викладання на ОПП здійснюється 6 докторами наук та 2 кандидатами наук, які повною мірою відповідають ОК, що
ними розробляються.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
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Наведено чіткі докази реальної систематичної залученості роботодавців як до процедур вдосконалення ОПП, так і до
забезпечення комунікації зі здобувачами: - на етапі проектування ОПП (Бойко М., проф. Єльського університету,
США, рекомендувала ввести ОК «Етика соціальних поведінкових та клінічних досліджень»; Орап М., завідувач
кафедри психології Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка, рекомендувала збільшити кількість кредитів на вивчення
дисципліни «Психічне здоров'я та емоційний дистрес»); - поширена практика читання лекцій гостьовими
професорами (Бойко М., Мічалскі Ш.).

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

Зі звіту ЕГ: «До викладання ОК «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень» долучається проф.
Єльського університету Бойко М. Для викладання дисципліни «Діагностика психічних розладів» на умовах
зовнішнього сумісництва залучений д. мед.н., проф., зав. каф. психології Інституту підготовки кадрів Державної
служби зайнятості України Пріб Г. НПП з групи забезпечення Засєкіна Л., Журавльова О., Федотова Т. здійснюють
психотерапевтичну й консультаційну діяльність в Українському центрі психотравми, а Гордовська Т. (яка працює на
умовах сумісництва) є координатором діяльності Ветеранського хабу. Гостьові аудиторні заняття проходять у формі
тематичних лекцій (09.11.2022 відкрита лекція Мічалскі Ш. (Канада) «Особливості психотерапії та консультування у
напрямках наративної психотерапії»). Всі здобувачі проходять виробничу практику на клінічних базах: «Волинський
обласний госпіталь ветеранів війни», «Волинська обласна психіатрична лікарня», «Волинська обласна клінічна
лікарня», «Луцька міська дитяча поліклініка», «Луцька міська дитяча поліклініка»». Таку діяльність ОПП доцільно
трактувати як системну, що є зразковою практикою.

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

Взірцевість. НПП систематично проходять стажування у ЗВО України та за кордоном: - Засєкіна Л. (м. Хайфа, Ізраїль,
2018 р.; м. Кембридж, Велика Британія, 2019 р.; Єрусалимський університет та Ізраїльський центр психотравми, 2022
р.); - Журавльова О. (м. Люблін, Польща, 2018 р., м. Тернопіль, 2022 р.); - Лазорко О. (м. Краків, Польща, 2019 р., м.
Запоріжжя, м. Київ, 2021 р.); - Пріб Г. (м.Київ, 2020 р., м. Нюренберг, Німеччина, 2021 р.); - Федотова Т. (м. Київ, 2021
р.; м., Тернопіль, 2022 р.); - Мушкевич М. (м. Рівне, 2018 р.; м. Тернопіль, 2019 р.). Окрім того, у ЗВО однією із
стратегій визначено підвищення мовної компетентності НПП, у зв'язку з чим для викладачів створено умови для
вдосконалення рівня володіння іноземними мовами (мовні центри «Клевер», «Світ», Центр німецької мови), що є
позитивною практикою.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Відзначаємо системний підхід до мотивування та розвитку викладачів у ЗВО, що регулюється нормативними
документами (Положення про преміювання працівників Волинського національного університету імені Лесі
Українки, Додаток № 3 Колективного договору Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2021-
2025 рр.) й реалізується на рівні практик нагородження на підставі особистих здобутків. Щороку науково-педагогічні
працівники отримують премії за результатами рейтингового оцінювання викладачів та нагороджуються грамотами.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО наявні сприятливе освітнє середовище та достатній рівень матеріально-технічного забезпечення програми.
Водночас, ЕГ констатує недостатню наповненість онлайн-платформ ЗВО необхідними навчально-методичними
матеріалами для здобувачів ОПП, що є дуже актуальним в умовах дистанційного навчання.

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

У ЗВО розроблено та діє Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, п 9.12. якого недостатньо висвітлює процедуру та особливості
навчання осіб з особливими освітніми потребами.

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Акредитація освітньої програми є первинною, тому зауваження та пропозиції щодо цієї ОПП на теперішній час
відсутні. Проте, у звіті СО не зазначено, яким чином внутрішня система забезпечення якості ЗВО реагує на результати
зовнішньої акредитації освітніх програм, зокрема, в частині зауважень до критерію 8.

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

Навігація офіційного сайту є зручною та зрозумілою. Водночас, на ньому не відображена таблиця пропозицій
стейкхолдерів щодо удосконалення ОПП й інформація стосовно розгляду і результатів врахування пропозицій
стейкхолдерів.

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

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

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Чітко визначити та окреслити унікальність ОПП в її описі, враховуючи стратегічні цілі ЗВО. 2. Переглянути перелік
потенційних сфер працевлаштування випускників, зазначених в описі ОПП, узгодивши їх із її метою, особливостями
та змістовим наповненням.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Удосконалити структурно-логічну схему ОПП шляхом повного відображення змістовних взаємозв’язків між ОК. 2.
Переглянути та удосконалити матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОПП, забезпечення
ПРН відповідними ОК ОПП шляхом їх змістовного збалансування. 3. Удосконалити процедуру формування
індивідуальної освітньої траекторіїї здобувачів шляхом надання більшої варіативності вибору ОК. 4. Розробити і
відобразити в силабусах ОК практичної підготовки конкретні завдання та інструктивно-методичні матеріали, які б
відповідали типовим базам практики й розмістити їх на сторінці кафедри або платформі Moodle.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Активізувати роботу щодо популяризації неформальної та інформальної освіти серед здобувачів.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Оновити ОК в частині списків рекомендованої здобувачам літератури.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Переглянути підхід щодо запобігання плагіату в наукових текстах з кількісного (% унікальності чи оригінальності) на
якісний.

Критерій 6. Людські ресурси
не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Розширити можливості використання онлайн-платформ для дистанційного навчання здобувачами освіти шляхом
наповнення наявних ресурсів ЗВО необхідними навчально-методичними матеріалами. 2. Розробити внутрішні
документи ЗВО, які б регулювали порядок супроводу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Внутрішня система забезпечення якості ЗВО має враховувати та імплементувати результати зовнішньої експертизи
освітніх програм під час їх перегляду та оновлення.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Удосконалити систему обговорення проєктів ОПП таким чином, щоб відвідувачі вебсайту могли бачити пропозиції і
відгуки, які надходитять від інших стейкґолдерів і обговорювати їх.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні
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***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ШАУЛЬСЬКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Сторінка 11


