
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації 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 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

25.11.2022 р. Справа № 0973/АС-22

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 29 "Міжнародні
відносини" у складі:

Петрушенко Юрій Миколайович – головуючий,

Волосович Вадим Вікторович,

Єременко Ольга Олексіївна,

Жукорська Ярина Михайлівна,

Литвин Марина Валентинівна,

Луцишин Зоряна Орестівна,

Пирог Ольга Володимирівна,

Рудько Сергій Олексійович,

Сироїд Тетяна Леонідівна,

Трофименко Анастасія Вікторівна,

за участі запрошених осіб:

Цьось Анатолій Васильович – представник ЗВО,

Шуляк Антоніна Миколаївна – 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 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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, 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,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 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

Цілі ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» чітко сформульовані, полягають у
підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних науковців із міжнародних відносин, суспільних
комунікацій та регіональних студій з поглибленим вивченням міжнародних відносин та стратегічних комунікацій
України та ЄС. Цілі стосуються реалізації програми, корелюються зі спеціальністю 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії», визначають фокус програми та відповідають цілям Волинського
національного університету імені Лесі Українки, визначеним в його Статуті (http://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-
10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf) та Стратегії
на 2020 – 2024 роки (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
04/Strategy_VNU.pdf)

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

До розробки та оновлення ОНП залучені стейкголдери, позиції та рекомендації яких збираються шляхом проведення
обговорення та опитування (двічі на рік проводиться опитування здобувачів). ЕГ підтверджує, що до обговорення
ОНП долучаються як внутрішні (викладачі університету), так і зовнішні стейкголдери (академічна спільнота та
потенційні роботодавці).

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

ОП розроблено відповідно до галузевого контексту, тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, враховує
потреби Волинської області у кваліфікованих кадрах у цій сфері, що підтверджує працевлаштування випускників у
регіоні. Ураховано досвід підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти інших ЗВО України, зокрема ОНП НУ
«Острозька академія», ОНП НУ «Львівська політехніка», ІМВ КНУ імені Т.Г. Шевченка.

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

Стандарт відсутній. ЕГ підтверджує, що програмні результати навчання, які вказані в ОНП "Міжнародні відносини та
стратегічні комунікації України та ЄС" відповідають вимогам 8 рівня Національної рамки кваліфікацій для восьмого
кваліфікаційного рівня.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

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)

Обсяг ОНП складає 60 ЄКТС, обсяг обов’язкових ОК, спрямованих на забезпечення загальної та професійної
підготовки, дорівнює 44 ЄКТС (75 %), на дисципліни за вибором здобувачів відводиться 16 ЄКТС (25 %), що відповідає
вимогам Закону України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text). Термін навчання – 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 становить
180 кредитів, включає підготовку наукових публікацій, підготовку та захист дисертаційного дослідження.

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

Структура ОНП чітка, ОК складають взаємопов’язану систему, дозволяють досягти цілей і ПРН. ОНП збалансована,
поєднує теоретичні та практико-орієнтовані обов’язкові ОК, передбачає проходження педагогічної практики обсягом
6 ЄКТС (ПП1). Навчальний план ОНП передбачає реалізацію освітньої складової у 1 – 4 семестрах, наукової складової
– у 5 – 8 семестрах. Поряд з цим, враховуючи сфокусованість ОНП на стратегічних комунікаціях України та ЄС,
доцільно б було додати в програму відповідний ПРН та включити в обов’язкову частину відповідний ОК.

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

ЕГ встановила можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів ОНП. Політика
вибірковості в ЗВО реалізується шляхом встановлення чітких процедур вибору ОК (Положення про вивчення
вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза аспірантурою chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/polozhennya-vybirkovi-
dystsypliny-1-1.pdf), наявності в ОНП вибіркових компонентів (чотири вибіркові дисципліни), вибору теми
дисертаційної роботи, наукового керівника та залучення другого наукового керівника, у тому числі із закордонних
ЗВО, вибору тематики самостійної роботи в рамках ОК, вибору дисциплін під час педагогічної практики, можливість
вибору програм академічної мобільності, стажування, самостійного пошуку баз практики та участі у наукових заходах.
Описи вибіркових дисциплін розміщені на сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/mizhnarodni-vidnosyny-ta-
stratehichni-komunikatsiyi-ukrayiny-ta-yes-2022-r).

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

не застосовується

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

У межах ОНП акцент робиться на навички комунікації, логічно та системно мислити, здатність працювати у
критичних умовах, вміння управляти своїм часом тощо, формування яких передбачено при опануванні як
обов’язкових, так і вибіркових компонентів. ЕГ підтверджує, що в рамках ОНП формування соціальних навичок є
важливою складовою освітнього процесу.

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
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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

ОНП не передбачає дуальну форму освіти, проте у рамках програми запроваджено її елементи, зокрема на основі
Договору про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання між ВНУ ім. Л.Українки,
Департаментом культури Луцької міської ради та здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Наталії
Пальохи.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими, зрозумілими, недискримінаційними, доступні для потенційних
вступників на офіційному сайті ЗВО (Правила прийому до аспірантури та докторантури chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/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). У розділі аспірантура
та докторантура також розміщено програми вступних іспитів до аспірантури, розклад вступних випробувань, обсяги
підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетного фінансування, рейтинговий список вступників, склад
предметних комісій, вартість навчання тощо. Поряд з тим, інформація на сторінці приймальної комісії розміщена
виключно українською мовою, задля полегшення доступу до інформації іноземним абітурієнтам доцільно
запровадити англомовну версію цієї сторінки.

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

Форми та зміст вступних іспитів на ОП відповідають рівневі початкових компетентностей, необхідних для цієї
програми. Правила прийому на ОНП вимагають складання двох вступних іспитів (зі спеціальності та з іноземної
мови). Програми вступних іспитів є доступними для здобувачів, розміщені на веб-сайті ЗВО, підлягають щорічному
перегляду. ЕГ констатує, що правила прийому на навчання за ОНП враховують особливості самої освітньої програми,
при цьому оцінювання вступного іспиту за ОНП відбувається за 5-ти бальною системою, що не відповідає
Європейській кредитно-трансферній системі.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється «Положенням про
визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті»
(https://tinyurl.com/2fb7kjeo). Протягом навчального року ЗВО може визнати такі результати навчання в обсязі не
більше 10% загального обсягу кредитів ОП (на третьому (освітньо-науковому) рівні не більше 3 кредитів на рік), для
підтвердження рівня знань англійської мови ЗВО визнає результати міжнародних іспитів з іноземних мов. ЕГ
підтвердило практику визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на ОНП «Міжнародні
відносини та стратегічні комунікації України та ЄС».

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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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

Методи навчання та викладання на ОНП відповідають принципам академічної свободи, регламентуються Статутом
ЗВО (http://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-
10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf) та
«Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-
творчому) та науковому рівнях» (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-.pdf). Серед форм та
методів навчання ОП передбачає лекційні, семінарські заняття, самостійну роботу, дискусії, вирішення конкретних
задач та ситуацій, вирішення практичних кейсів, аналітичну роботу, педагогічну практику. ЕГ підтвердила
відповідність зазначених методів та форм вимогам студентоцентрованого підходу.

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

Згідно «Положення про розроблення, затвердження, моніторінг, перегляд та закриття освітніх прогрум у ВНУ
ім.Л.Українки» (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf) перегляд освітніх програм здійснюється щорічно за участі різних груп
стейкхолдерів. Функціонує система перегляду та оцінювання змісту ОК. ЕГ встановила, що НПП оновлюють зміст
освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі міжнародних відносин та враховують тенденції
розвитку спеціальності, що підтверджено конкретними прикладами. Поряд з тим, рекомендована література в деяких
робочих програмах ОК потребує оновлення новітніми публікаціями останніх років, а також не включає наукові праці
НПП, що забезпечують їх викладання.

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)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Здійснення контрольних заходів на ОНП регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях» (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-.pdf), Положенням
про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022_Polozh_pro_otzin_%D0%A0%D0%B5%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%9C%D
0%95%D0%94.pdf), Кодексом академічної доброчесності
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(https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/). Зміст контрольних заходів
ОК визначається в робочих програмах навчальних дисциплін, є чітким та зрозумілим.

5.2 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 наразі не затверджено. Атестація здобувачів вищої освіти за ОНП здійснюється у
формі захисту дисертації, обов’язковою умовою допуску до якого є успішне виконання аспірантом його
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, а також проходження попередньої
експертизи дисертації під час фахового семінару.

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

Правила проведення контрольних заходів чіткі та доступні, забезпечують об’єктивність екзаменаторів,
регламентуються 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 поточного і підсумкового
контролю у формі комп’ютерного тестування, Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях, Положенням про здобуття
наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті ім. Л.Українки»
(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-
otrymannya.pdf), Кодексом академічної доброчесності
(https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/). Процедура оскарження
результатів контрольних заходів чітко прописана та відома здобувачам, що підтверджено ЕГ. За період дії ОНП
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів не відбувалось.

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

Політика, стандарти та процедура дотримання академічної доброчесності регламентується Статутом, Кодексом
академічної доброчесності, Положенням про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях, Положенням про Комітет з етики наукових
досліджень, Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності
здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників. На ОНП передбачається перевірка робіт на академічний
плагіат з використанням Інтернет-сервісів StrikePlagiarism та Unicheck. Факти порушення академічної доброчесності
розглядаються Комітетом з етики наукових досліджень, випадків порушення на ОНП виявлено не було. ЕГ
встановила системну роботу ЗВО у сфері популяризації та формування умов для забезпечення дотримання
академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу шляхом публічного обговорення, затвердження,
розширення, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері академічної доброчесності. У ЗВО проводяться Тижні
академічної доброчесності для її популяризації серед учасників освітнього процесу. Свідченням високих стандартів
дотримання академічної доброчесності у ЗВО є те, що у 2021 р. університет став призером конкурсу Ради Європи
«Найкращі практики зі сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи».

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

На ОНП викладають НПП з високою академічною та професійною кваліфікацією. Задіяні викладачі мають науковий
ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора або доцента. НПП за сферою своїх наукових досліджень
відповідають ОК, що вони викладають, мають досвід участі в міжнародних програмах, наукові публікації, навчальні
посібники та підручники з тематики програми. Наукові інтереси викладачів та других керівників відповідають
тематиці досліджень здобувачів.
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6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Процедура обрання осіб на посади НПП здійснюється на конкурсній основі згідно Положенню щодо проведення
конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (http://surl.li/bhnhw) та
Положенню про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні на посади науково-педагогічних
працівників (http://surl.li/bhnhu). Інформація про оголошення щодо конкурсу на заміщення вакантних посад
розміщується на сайті ЗВО в рубриці «Вакансії» (https://vnu.edu.ua/uk/viddil-kadriv-volynskoho-natsionalnoho-
universytetu-imeni-lesi-ukrayinky). Виконання умов контракту розглядається щорічно.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Освітній процес на ОНП супроводжується співпрацею з роботодавцями. ЕГ відзначила, що роботодавці широко
залучаються до рецензування та обговорення ОНП, беруть участь в діяльності Ради стейкхолдерів та роботодавців,
долучаються до заходів ЗВО, проводять лекції для здобувачів.

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

До освітнього процесу систематично залучаються професіонали-практики, експерти галузі міжнародних відносин у
формі відкритих лекцій, зустрічей та заходів, зокрема за участі представників дипломатичних установ України та
іноземних держав, викладачів іноземних ЗВО, керівників підприємств галузі.

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

У ЗВО діє система сприяння та заохочення професійного розвитку викладачів. Викладачі отримують широкі
можливості здійснювати свій науковий розвиток та підвищувати професійну кваліфікацію. НПП є учасниками
грантових проєктів, мають широкий досвід стажування в іноземних університетах та інших установах. НПП, що
викладають за ОНП, проходили стажування у Жешувському, Варшавському та Ягеллонському університетах,
Люблінському університеті, Державному університеті імені Марії Склодовської-Кюрі, Білостоцькому державному
університеті, Куявінському університеті (Польща), у Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(Швейцарія) тощо. Програми для професійного розвитку викладачів пропонує Центр інноваційних технологій та
комп'ютерного тестування (http://cit.vnu.edu.ua/), викладачі можуть користуватися послугами Навчально-наукового
інституту неперервної освіти (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/navchalno-naukovyy-instytut-
neperervnoyi-osvity), у університеті діє Школа гарантів, діяльність якої забезпечує Навчально-методичний відділ
забезпечення якості вищої освіти (https://vnu.edu.ua/uk/news/trivae-robota-universitetskoi-shkoli-garantiv).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Волинський національний університет імені Лесі Українки стимулює розвиток викладацької майстерності,
матеріально та морально заохочує викладачів за досягнення у фаховій сфері, що передбачено Колективним
договором (https://tinyurl.com/y2v2zsgd), є надбавки і доплати за вислугу років, науковий ступінь, вчене звання тощо.
У ЗВО діє Положення про заохочувальні відзнаки (https://vnu.edu.ua/uk/polozhennya-pro-nagorodi-snu). Щорічно
відбувається рейтингування викладачів. ЕГ підтверджує, що НПП, які викладають за ОНП, посідали високі позиції в
рейтингу, за що були премійовані.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

ЗВО має необхідні фінансові ресурси для забезпечення реалізації ОНП та програмних результатів навчання.
Бібліотека ВНУ імені Лесі Українки є найбільшою в м. Луцьк, навчальним та інформаційним центром, її ресурси
вільні в доступі, фонд налічує 845 тисяч примірників, є приміщення для проведення масштабних заходів,
безкоштовний доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. Сторінка бібліотеки на сайті Інституту
містить посилання на Електронний каталог (https://library.vnu.edu.ua/). ЕГ підтверджує, що здобувачі мають вільний
та безоплатний доступ до інфраструктури, яка підтримується у належному стані, корпуси, де проходить освітній
процес за ОНП, оснащені мультимедійними системами, комп’ютерами, є лабораторії синхронного перекладу,
забезпечується вільний доступ до Інтернету, в умовах дистанційного навчання здобувачі та НПП працюють на базі
Moodle та Microsoft Teams. Здобувачі можуть отримати місце у гуртожитку. Оснащені укриття для учасників
освітнього процесу в умовах воєнного стану. Позитивним моментом є публічність інформації щодо фінансових та
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матеріальних ресурсів, яка доступна на веб-сайті ЗВО 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).

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

ЗВО забезпечує повний безкоштовний доступ здобувачів та викладачів до інфраструктури та інформаційних ресурсів,
навчально-методичної літератури, включаючи бази даних Web of Science, Scopus, електронного каталогу та
репозитарію. Забезпечується безкоштовний доступ до мережі Інтернет в усіх корпусах університету. Здобувачі можуть
отримати додаткові платні послуги, перелік яких розміщено на сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/osvitni-poslugi).

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

ЕГ встановила, що навчальні приміщення ВНУ імені Лесі Українки, які використовуються для забезпечення
освітнього процесу, створюють безпечні умови навчання та праці, дотримано санітарно-епідеміологічні норми. Для
ефективного задоволення потреб здобувачів, зокрема в сфері позаосвітньої діяльності та психологічного здоров’я, в
університеті розбудована широка інфраструктура: працює Відділ молодіжної політики та соціальної роботи
(https://vnu.edu.ua/uk/viddil-molodizhnoyi-polityky-ta-sotsialnoyi-roboty), Реабілітаційна клініка
(https://vnu.edu.ua/uk/reabilitatsiyna-klinika), Центр культури та дозвілля (https://vnu.edu.ua/uk/photo-albums/centr-
kulturi-i-dozvillya), онлайн-ресурс психологічної допомоги 3D САМ. Здобувачі ЗВО мають можливість проходити
практику, брати участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних й університетських науково-практичних
конференціях, семінарах, оздоровлюватися та відпочивати на базі практик табору «Гарт» (https://vnu.edu.ua/uk/baza-
praktyk-taboru-hart).

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

Інформаційна підтримка здобувачів ОНП здійснюється через сайти ЗВО та факультету міжнародних відносин
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-mizhnarodnykh-vidnosyn), соціальні мережі, зокрема Facebook,
Telegram, Instagram, Youtube, TikTok. Консультативна та інформаційна підтримка здійснюється навчальним відділом,
науково-дослідною частиною, викладачами, науковими керівниками здобувачів.

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

Навчальні корпуси ЗВО пристосовані для осіб із особливими освітніми потребами. Приміщення обладнані
пандусами, у корпусах G, B таблички мають підписи шрифтом Брайля. Соціально-побутова інфраструктура
облаштована згідно вимогам законодавства (http://surl.li/wtqs). Позитивною практикою є функціонування з 2020 р. у
навчально-бібліотечному корпусі сучасного інклюзивного хабу (https://mon.gov.ua/ua/news/u-volinskomu-universiteti-
vidkrili-suchasnij-inklyuzivnij-hab), простір, де молодь з інвалідністю може всебічно розвиватися, етапом відкриття
хабу було проведення серії тренінгів для людей, які працюють із особами з інвалідністю і займаються розвитком
інклюзивного суспільства. На ОНП наразі не навчаються здобувачі із 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

ЕГ засвідчила обізнаність студентів щодо політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій. Вони є чіткими,
зрозумілими і доступними для усіх учасників освітнього процесу, визначені у низці нормативних документів ЗВО:
Статуті університету (http://surl.li/pnoo), Кодексі академічної доброчесності» (http://surl.li/aagxg), Положенні про
систему запобігання та виявлення академічного плагіату (https://cutt.ly/IjOkwoH), Положенні про порядок і
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ ім. Лесі Українки (http://surl.li/nrtv), Правилах внутрішнього
розпорядку університету (http://surl.li/pnls), наказі ректора «Про деякі питання запобігання корупції у ВНУ імені Лесі
Українки». На сайті ЗВО створено рубрику «Антикорупційне законодавство» (https://vnu.edu.ua/uk/antykoruptsiyne-
zakonodavstvo), що містить процедуру повідомлення про корупцію та нормативну базу в цій сфері. Повідомити
інформацію про прояви корупції можна електронним листом, письмово або за телефоном.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

У ВНУ імені Лесі Українки розроблено нормативну та інституційну інфраструктуру для забезпечення якості освіти,
засади її забезпечення регламентуються Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та
закриття освітніх програм у ВНУ (https://tinyurl.com/yhsf4wzo). У ЗВО діють структурні підрозділи, що здійснюють
контроль якості освіти, це навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, який проводить
моніторинг ОНП. ЕГ підтвердила, що щорічний моніторинг і перегляд ОНП мають чітку процедуру, здійснюються із
залученням широкого кола стейкхолдерів, проєкт ОНП розміщено у відкритому доступі на сайті ЗВО разом з анкетою
для висловлювання своїх пропозицій (https://tinyurl.com/2oen48fm).

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

ЗВО залучає роботодавців до періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості,
що підтверджено висновками ЕГ і відомостями СО, зокрема шляхом участі у громадському обговоренні ОНП,
рецензування, отримання відгуків про роботу здобувачів під час проходження практик.

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

ЕГ констатує задоволеність випускників компетентностями, що сформовані протягом навчання за ОНП, прагнення
допомагати в її удосконаленні, проте інформація щодо кар’єрного шляху випускників програми не оприлюднена,
рубрика «Асоціація випускників» на сайті університету потребує доповнення.

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

З 2020 року в університеті функціонує навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти, який координує
процедуру внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, поряд з тим, на сайті ЗВО відсутній документ, що
регламентує систему забезпечення якості вищої освіти.

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

Під час перегляду ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» було враховано результати
зовнішнього забезпечення якості освіти, зокрема посилені академічна та професійна кваліфікація викладачів, їх
публікаційна активність у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus (WoS), розширено
співпрацю з вітчизняними та закордонними ЗВО тощо.

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

У ЗВО сформована культура якості на достатньо високому рівні. ЕГ підтверджує, що система забезпечення якості
освіти складається з 5 рівнів: здобувачі – кафедри, гарант – факультет міжнародних відносин – підрозділи
університету (навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти, відділ аспірантури і докторантури, науково-
дослідна частина, відділ технічних засобів навчання, «Центр інноваційних технологій і комп’ютерного тестування»
тощо) – адміністрація університету.

Критерій 9. Прозорість та публічність

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
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Правила та процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу є чіткими та зрозумілими. На
сайті ЗВО розміщено основні нормативні акти на сторінці «Нормативно-правова база»
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Ключовими документами, що регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, є Статут, Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі
Українки, Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому/освітньо-творчому) та науковому рівнях, Кодекс академічної доброчесності, Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу, Положення про поточне та підсумкове
оцінювання знань здобувачів вищої освіти, Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання
здобувачів освіти, Положення про дистанційне навчання, Положення про рейтингове оцінювання тощо. ЕГ
підтвердила, що всі учасники освітнього процесу ознайомлені зі своїми правами та обов’язками та послідовно їх
дотримуються.

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

До коригування та вдосконалення освітньої програми активно залучаються роботодавці, здобувачі та інші
стейкхолдери. Проєкт ОНП оприлюднюють не пізніше ніж за місяць до затвердження, є можливість подати свої
пропозиції в електронній формі шляхом заповнення відповідної анкети
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJWfscykfvU_C_vY3E4H37QRba8uf5q-k_Zy7EasAr3-0hAw/viewform), на
сайті університету оприлюднено запис відеоконференції публічного обговорення освітніх програм. Водночас, звіт за
результатами проведеного громадського обговорення проєкту ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації
України та ЄС» відсутній.

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)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Зміст ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС» відповідає вимогам п. 27 “Порядку
підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”,
затвердженого Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261, і включає всі чотири компоненти: глибинні знання зі
спеціальності (ОК 6-9); загальнонаукові (філософські) компетентності (ОК1); універсальні навички дослідника (ОК
3,5); мовні компетентності (ОК2). ЕГ підтвердила можливість здобувачів вільно обирати дисципліни, в рамках яких
здійснюється практика, та теми занять з урахуванням власних наукових інтересів.

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

Тематика наукових досліджень аспірантів у цілому відповідає напрямам досліджень наукових керівників. Порівняння
тематики публікацій наукових керівників та тем дисертацій здобувачів, що надані на запит ЕГ, свідчать про їх
кореляцію. Здобувачі публікують наукові статті у співавторстві з науковими керівниками, залучаються до реалізації
міжнародних проєктів.

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)

ЗВО сприяє здійсненню апробації результатів наукових досліджень здобувачів відповідно до їх тематики. Здобувачі
мають можливість брати участь у міжнародній конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи
досліджень», Фестивалі науки в рамках Днів науки, Тижні факультету міжнародних відносин. Крім того, наукові
розробки аспірантів можуть пройти апробацію у фаховому виданні «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії» (категорія Б) та журналі КОМА. Проміжні результати дисертаційного дослідження також
обговорюються під час атестації аспірантів двічі на рік.
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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

Університет сприяє залученню здобувачів до міжнародної академічної спільноти, зокрема шляхом надання
можливості долучатися до міжнародних проєктів та стажувань, три аспіранти програми мають другого наукового
керівника із іноземного ЗВО. Здобувачі мають доступ до міжнародних ресурсів, поінформовані про можливості
долучення до міжнародної академічної спільноти за спеціальності, зокрема через сторінку Відділу міжнародних
зав’язків (https://inter-dep.vnu.edu.ua/).

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

Наукові керівники здобувачів за даною ОНП є активними дослідниками, учасниками та координаторами низки
національних та міжнародних дослідницьких проєктів, тематика яких відповідає фокусу програми. Зокрема у 2018 –
2019 році реалізовано НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації»
(https://vnu.edu.ua/uk/articles/kafedra-mizhnarodnih-komunikaciy-ta-politichnogo-analizu-zavershila-robotu-nad-ndr),
результати якого опубліковані у низці колективних робіт.

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

У ЗВО сформовано нормативну базу забезпечення академічної доброчесності, проводиться систематична робота з її
популяризації серед здобувачів, зокрема аспірантів ОНП «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України
та ЄС» (під час аудиторних занять, під час заходів на Тижні академічної доброчесності), передбачені перевірки робіт
на плагіат (Unicheck), статті аспірантів також перевіряються при їх подачі для публікації у фаховому виданні
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». НПП, які викладають на програмі, та наукові
керівники аспірантів систематично публікуються в авторитетних вітчизняних та зарубіжних виданнях, де
здійснюється перехресна перевірка на плагіат. ЕГ підтвердила наявність скриньки довіри (на факультеті, на поверсі),
розробку мобільного додатку, де можна повідомити про факти академічної недоброчесності. Забезпеченню
дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів сприяла участь
команди університету в дворічному проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (2020–2022 рр.,
Американська Рада з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, МОН та Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти), за цей час удосконалено практики академічної доброчесності. Роботу ВНУ імені
Лесі Українки відзначили у Раді Європи, наприкінці 2021 року ЗВО отримав нагороду «Кращі практики із сприяння
академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи» у м. Страсбург, Франція.

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
Підтримуємо рекомендацію ЕГ щодо розробки анкети саме для здобувачів ОНП для більш ефективного врахування їх
позицій та рекомендацій. Рекомендуємо включити до складу робочої групи ОНП представників від здобувачів освіти і
роботодавців. Доцільно активізувати вивчення позитивних практик іноземних ЗВО, які мають освітньо-наукову
орієнтацію в галузі міжнародних відносин.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендуємо розглянути можливість розширення тематики освітніх компонентів за рахунок дисциплін,
присвячених стратегічним комунікаціям України, та доповнити програму відповідним ПРН. Доцільно доповнити
опис ОНП, більш чітко вказавши процедуру навчання з елементами дуальної освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо переглянути систему оцінювання вступного випробування, привести її у відповідність до вимог
Європейської кредитно-трансферної системи, розглянути можливість розробки англомовної версії інтернет сторінки
вступної кампанії ЗВО задля полегшення доступу до інформації іноземним абітурієнтам.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендуємо при перегляді змісту ОК оновлювати літературу новітніми публікаціями та результатами наукових
досліджень НПП, що їх викладають. Підтримуємо рекомендації ЕГ щодо додаткової імплементації дослідницьких
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методів навчання та розширення переліку ОК або введення окремого модулю чи теми, присвяченим методології
досліджень у сфері міжнародних відносин.

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

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендуємо розглянути можливість розширення стажування викладачів, зокрема в установах потенційних
роботодавців, а також посилити відповідність тематики публікацій НПП до дисциплін, викладання яких вони
забезпечують.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
У процесі забезпечення якості освіти за ОНП рекомендуємо: 1) розширити форми залучення зовнішніх
стейкхолдерів; 2) розробити нормативний документ для більш чіткої регламентації системи забезпечення якості
вищої освіти в ЗВО; 3) висвітлювати на сайті університету інформацію щодо кар’єрного шляху випускників ОНП; 4)
розглянути можливість створення загальноуніверситетського центру координації роботи з аспірантами.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Підтримуємо рекомендацію ЕГ щодо необхідності оприлюднення звіту за результатами проведення громадського
обговорення проєкту ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

ПЕТРУШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
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