
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Освітня програма 47788 Політологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 052 Політологія

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47788

Назва ОП Політологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 052 Політологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Гоцуляк Володимир Михайлович, Кополовець Роман Володимирович,
Ярош Оксана Богданівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.06.2021 р. – 26.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.dnu.dp.ua/docs/osvitni_programy/vidomosti/052_forma_Ph
D_04_06_2021.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.dnu.dp.ua/docs/dnu/Program_ekspert_grup/2021_PhD_Pro
gram_vizit_DNU_EG_052.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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП Політологія у ДНУ імені Олеся Гончара спрямована на підготовку докторів філософії із політології. ЗВО має
давні традиції підготовки фахівців трьох освітніх рівнів зі спеціальності 052 Політологія. Випускова кафедра
політології створена у 1991 р., із 2005 р. перебуває у складі факультету суспільних наук і міжнародних відносин.
Зміст ОНП, її освітні компоненти відповідають предметній області спеціальності та дозволяють забезпечити
програмні результати. Обсяг ОНП – 45 кредитів. Навчальний план ОНП поєднує ОК загального (15 кредитів) та
спеціального (фахового) рівня (15 кредитів), має вибіркову компоненту (15 кредитів), освітня та наукова складові
збалансовані. Форми та методи освітньої діяльності слугують досягненню результатів навчання. Процедури атестації
та визнання результатів навчання є прозорими. На сайті ДНУ імені Олеся Гончара розміщена уся необхідна
інформація для здобувачів. Добір та залучення кваліфікованих викладачів до освітнього процесу здійснюється
відповідно до потреб ОНП. ЗВО сприяє розвитку викладацької майстерності, мотивує персонал преміями та
надбавками. Тематика наукових досліджень здобувачів відповідає розв’язанню актуальних проблем політичної
науки. Здобувачі були залучені до міжнародних проєктів, зокрема до «DocHub», результати участі у якому вже
впроваджені на ОНП. НПП та здобувачі мають публікаційну активність, залучені до кафедральних наукових тем. У
ЗВО формується внутрішня система якості освіти, функціонує Рада із якості, розвинене студентське самоврядування
(Рада молодих вчених, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених), створена інституція
Уповноваженого із питань корупції, прийняті антикорупційна програма й Кодекс етики.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони: Цілі ОНП чітко визначені, зміст збалансований у нормативній частині загальної складової та
професійної складової. До формування цілей та ПРН ОНП та періодичного перегляду залучаються стейкголдери. У
ЗВО розроблена нормативно-правова база, яка чітко регламентує контрольні заходи та сприяє об’єктивності
оцінювання. На ОНП є фаховий збірник «Вісник Дніпровського університету. Серія: філософія, соціологія,
політологія» категорії В. НПП й здобувачі залучені до міжнародних проєктів, зокрема «DocHub». Набутий досвід у
цьому міжнародному проєкті впроваджений на ОНП, а саме у освітньому компоненті «Іноземна мова» із
академічного письма. На випусковій кафедрі є 4 наукових гуртки, зокрема «Політикон», до яких залучені НПП,
аспіранти, магістранти, здобувачі першого освітнього рівня вищої освіти. У ЗВО та ОНП використовується сервіс
«Unicheck», який є безкоштовним для всіх учасників освітнього процесу. Наявна практика чотирьох успішних
захистів дисертаційних досліджень у 2021 році у разових радах. На ОНП є можливість користатись ресурсами
унікального бібліотечного фонду Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара. При розробці ОНП враховувалась
регіональна специфіка. Враховано досвід та кращі практики реалізації аналогічних вітчизняних та закордонних
програм. Кафедральна НДР пов'язана із вирішенням проблем політичного розвитку як регіональних, так і
загальнонаціональних. Чітка та прозора процедура конкурсного відбору викладачів. Існує система сприяння
професійному розвитку викладачів. Університет демонструє приклади як внутрішньої, так і зовнішньої академічної
мобільності викладачів і здобувачів ВО. Університет морально та матеріально мотивує викладачів. Залучення
викладачів та здобувачів ВО до роботи у політичному полі як політичних консультантів та аналітиків у виборчих
штабах або у статусі спостерігачів на виборах, а також до розробки проєктів для розвитку місцевих громад.
Позитивні практики. Наявність ґрунтовного репозитарію наукових, методичних, довідкових джерел на сайті
наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара. Аудиторне навантаження на викладачів мінімум 120 годин на рік із
600 годин загального навантаження. Створення посади Уповноваженого з питань запобігання та виявлення
корупції, прийнята антикорупційна програма й Кодекс етики. Проста та зрозуміла логістика офіційного сайту ЗВО.
Дизайн публічної сторінки/сайту Університету дозволяє швидко знаходити необхідну інформацію. Доступність на
сайті Університету чітких та зрозумілих правил, процедур, які регулюють права та обов’язки учасників освітнього
процесу. Зручна форма для відгуків та пропозицій усіх стейкголдерів. Розташування у корпусах «скриньок довіри».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Зважаючи на невеликий контингент випускників на ОНП, посилити профорієнтаційну роботу. Сайт кафедри має
низьку наповнюваність. Презентація освітнього процесу на ОНП у соціальних мережах більш ґрунтовна, аніж на
офіційній сторінці кафедри. ЕГ рекомендує посилити наповнення інформації на сайті актуальною інформацією.
Складні назви освітніх компонентів у ОНП для потенційних абітурієнтів із інших спеціальностей можуть стати на
заваді при вступі. ЕГ висловлює побажання змінити назви освітніх компонентів («Парадигмальність у політичному
дослідженні», «Нестабільність та синергійність в політичному середовищі») освітньо-наукової програми на більш
привабливі та практично зорієнтовані для потенційних абітурієнтів із інших спеціальностей. У робочих програмах
ОК забезпечити більшу варіативність при досягненні ПР для здобувачів. Зважаючи на високу наукову
публікативність НПП, оновити рекомендовані джерела у ОК за останні п’ять років, повніше представити наукові
доробки авторства НПП, які забезпечують ОНП. У ОНП наявні технічні помилки щодо відсоткового обсягу ОК
обов’язкового та вибіркового циклу. На ОНП не уповні використовуються можливості залучення зовнішніх
професіоналів-практиків до аудиторних занять на постійній основі. ЕГ рекомендує залучати практиків не лише до
освітнього процесу на ОНП, але й до навчального. На ОНП не практикується подвійне керівництво, хоча
нормативними документами ЗВО це передбачено. Запровадити, за бажанням ЗВО, практику залучення зарубіжних
професорів для наукового керівництва здобувачів на ОНП, вивчивши позитивний досвід ДНУ імені Василя Стуса.
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Відсутність Школи Гарантів у ЗВО. Запровадити у ЗВО, у разі можливості, Школу гарантів та/або започаткувати
тематичний семінар із якості освіти для усіх стейкголдерів, особливо для НПП та здобувачів, що сприятиме
підвищенню розуміння викликів та можливостей у сфері вищої освіти України. Запровадити систему заохочення
для Гарантів освітніх програм та увести відповідний показник, за бажанням ЗВО, у систему їх рейтингування та
преміювання. Наявність однієї посадової особи у штаті інституції Уповноваженого із питань корупції у ЗВО.
Розширити штат, за бажанням ЗВО, Уповноваженого із питань корупції у підрозділах ЗВО. Перелік запитань у
онлайн опитуванні щодо визначення тенденцій розвитку ринку праці є таким, що не дозволяє скласти об’єктивну
картину актуальних викликів сьогодення. ЕГ рекомендує включити у загальне опитування здобувачів ОНП щодо
якості надання освітніх послуг питання щодо безпеки життя та здоров’я здобувачів. ЕГ рекомендує чітко визначити
відповідальність у разі вчинення порушення академічної доброчесності наукових керівників аспірантів та внести
зміни до положення «Про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності» ДНУ ім. О.
Гончара.

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.

Зміст та цілі ОНП «Політологія» сформульовані чітко та повністю відповідають стратегічним документам ДНУ імені
Олеся Гончара:Стратегії розвитку ДНУ імені Олеся Гончара на 2019-2025 рр. та Перспективному плану розвитку
ДНУ імені Олеся Гончара на 2019-2025 рр., які оприлюднені на офіційному сайті університету, у розділі «Статут
університету і стратегія розвитку» (http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu). ОНП має чітко сформульовану
загальну ціль, яка полягає у підготовці кваліфікованих фахівців-політологів, які в процесі навчання за ОП
отримують потрібні теоретичні та практичні вміння і навички необхідні для підготовки кваліфікованих кадрів. ЕГ
пересвідчилася у цьому на фокус групі із роботодавцями. Цілі ОНП корелюються із Місією Університету в частині
«збереження, подальшого розвитку та ефективного використання наукового потенціалу, забезпечення органічної
єдності змісту освіти й програм наукової діяльності, спрямування фундаментальних та прикладних досліджень i
розробок на створення й упровадження політичних технологій розвитку сталого демократичного суспільства»,
Візією Університету стосовно «збереження та зміцнення освітнього, наукового та інноваційного потенціалу закладу
класичної вищої освіти, всебічному сприянню гармонійному розвитку учасників освітнього процесу як
висококваліфікованих фахівців з активною патріотичною і громадянською позицією» й Пріоритетами розвитку
(стратегічними цілями) Університету щодо «створення умов і стимулів для формування та розвитку кадрового
потенціалу» та «сприяння формуванню інноваційного науково-освітнього простору». Цілі ОНП відповідають
стратегічним завданням ЗВО та забезпечують підготовку фахівців-політологів.

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

Аналіз відомостей самооцінювання ОНП за 2020 р., результатів зустрічей із фокус-групами підтвердив, що до
формулювання цілей та ПРН залучаються стейкхолдери, позиції та потреби яких враховані при розробці та
оновленні ОНП. На офіційному сайті у розділі «Освітня діяльність» оприлюднено проєкти ОНП
(https://bit.ly/3jMa53Z). За 2016 р. ОНП на офіційному сайті ДНУ відсутня. У ході зустрічі ЕГ із гарантом вдалось
пересвідчитись, що пропозиції стейкголдерів враховуються («Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої
освіти та освітньої діяльності факультету суспільних наук і міжнародних відносин № 7 від 30.03.2021»)
(https://bit.ly/3hjDDV8). Також, під час зустрічі ЕГ із сервісними службами, О. Позній, директор центру соціальних
та маркетингових досліджень «Active Group», повідомив ЕГ про погодження із гарантом періодичного видання, до
підготовки якого залучатимуться здобувачі. О.Лисиченко, начальник відділу зв’язків із виробництвом та сприяння
працевлаштування студентів і випускників, повідомила про організацію та проведення «Днів кар’єри» де
насамперед звертається увага на пропозиції стейкхолдерів. Здобувачі також підтвердили ЕГ, що вони регулярно
беруть участь в опитуваннях, присутні на засіданнях кафедри політології, де мають можливість висловити свою
позицію щодо цілей та змісту ОНП. Зокрема, А.Комліченко, аспірантка другого року навчання вказала на
необхідності впровадження дисципліни «Парадигмальність у політичному дослідженні», Р.Шинкаренко, аспірант
третього року навчання висловився за перехід дисципліни «Нестабільність та синергійність в політичному
середовищі» до числа обов’язкових освітніх компонентів. ЕГ отримала підтвердження, що НПП запрошувалися на
засідання робочої групи та давали пропозиції щодо окремих ОК та методів навчання. Зокрема, В.Вершина,
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к.філос.н., доц., заступник декана ФСНМВ із наукової роботи наголосила на необхідності продовження співпраці
проєктної групи 052 Політологія із проєктними групами інших спеціальностей із метою максимально якісного
використання у процесах підготовки аспірантів таких дисциплін як «Іноземна мова», «Інноваційна і дослідницька
діяльність науковця», «Філософія і наукова етика» (https://bit.ly/3yDRw6D). Зі слів гаранта та здобувачів
обговорення та схвалення ОНП Політологія ДНУ відбулось на засіданні комісії Дніпровської міської ради із питань
бюджету, фінансів та місцевого самоврядування VII скликання.

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.

У 2016 р. робочою групою була розроблена ОНП «Політологія» із фокусуванням уваги на дослідженні
демократичних процесів в Україні. При розробці та оновленні ОНП був врахований галузевий контекст
регіонального рівня у плані визначення широкого спектру пріоритетів в політології, бачення процесу підготовки та
подальшої діяльності фахівця, а також його суспільно-політичної ролі та професійного попиту на дослідників та
науковців-політологів в Дніпропетровській області. Під час формування ОНП враховано високий кадровий попит на
фахівців-аналітиків та дослідників-політологів під час перерозподілу владних повноважень в умовах
децентралізації. Тема НДР кафедри «Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та
європейської інтеграції» пов’язана із вирішенням проблем політичного розвитку регіону. ОНП забезпечує
формування та розвиток професійної компетентності для здійснення аналітичної, дослідницької та інноваційної
діяльності у галузі політології з урахуванням сучасних вимог науки, політики, медіапростору. ОНП демонструє
поєднання фундаментальних та прикладних знань із сучасних інформаційних технологій, управління науковими
проєктами, інноваціями в сучасній педагогіці, із поглибленим вивченням іноземної мови, що відповідає запитам
ринку праці та робить аспірантів конкурентоспроможними. За результатами зустрічей із Гарантом ЕГ переконалась,
що під час формулювання цілей та ПРН ОНП були проаналізовані аналогічні освітні програми з підготовки докторів
філософії у галузі політичних наук та враховано досвід вітчизняних університетів (КНУ імені Т. Шевченка, ІПІЕНД
ім. І.Ф. Кураса НАН України, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ПНПУ імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), НПУ імені М.
Драгоманова) та зарубіжних університетів-партнерів. За словами Гаранта були проведені консультації із
представниками вище зазначених закладів щодо змісту навчальної та дослідницької складової ОНП. При вивченні
досвіду КНУ імені Т. Шевченка була оновлена ОК «Філософія та наукова етика» та «Інноваційно-дослідницька
діяльність науковця», а при вивченні досвіду ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, була оновлена ОК
«Нестабільність та синергійність у політичному середовищі». Також Гарант зазначив, що при розробці ОНП
враховувався досвід стажування і викладання НПП на кафедрах Вільнюського Університету (Литва) у рамках
виконання проєкту Ерасмус К+ (DocHub) «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання
універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», Варшавського Університету
(Варшава, Польща), Гуманітарної академії імені А. Гєштора (м. Пултуск, Польща), в рамках діючої угоди про
співпрацю із Варшавським Університетом, Програми Балтійських університетів Університету м. Упсала (Швеція). За
програмою Ерасмус+ http://www.dnu.dp.ua/view/erasmus_plus, розроблена програма із ОК «Парадигмальність в
політологічних дослідженнях», проведені пілотні заняття зі здобувачами.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за
ступенем доктор філософії відсутній. Аналіз ОНП «Політологія» 2020 р., проведений ЕГ, дозволяє стверджувати, що
при оновлені ОНП були враховані вимоги проєкту Стандарту вищої освіти. Зокрема, загальні компетентності,
фахові компетентності спеціальності, програмні результати навчання ОНП є повністю ідентичними
компетентностям з підсумковими та інтегративними результатами навчання, які визначені проєктом Стандарту.
Програмні результати навчання за ОНП «Політологія» корелюються із дескрипторами Національної рамки
кваліфікацій (https://cutt.ly/NgK1UyC) для відповідного кваліфікаційного рівня в частині формування у здобувачів
освіти ПРН 1. «Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних інформаційних
технологій, розробки, організації та управління науковими проєктами та/або науковими дослідженнями,
презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові
публікації, семінари, конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та
міжнародному контексті»; ПРН 3. «Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який
включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, повагу різноманітності та
мультикультурності»; ПРН 5. «Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію,
політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти категорійно-понятійним та аналітично-
дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки»; ПРН 7. «Комплексно застосовувати широкий спектр
політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та
ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту»; ПРН 9. «Конструювати дизайн, розробляти
програму та виконувати комплексні політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних
методів, технологій та інструментарію аналізу».
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОНП «Політологія» чітко визначені та сформульовані у відповідності до Статуту ДНУ імені Олеся Гончара та
Стратегії розвитку ДНУ імені Олеся Гончара. ОНП «Політологія» має спрямованість на забезпечення кадрових
потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аналітичних центрів та інституцій у регіоні.
ОНП «Політологія» 2020 р. враховує тенденції розвитку спеціальності та специфіку суспільно-політичного розвитку
Дніпровського регіону, що дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. При формуванні
цілей і програмних результатів навчання ОНП «Політологія» було враховано досвід і кращі практики реалізації
аналогічних вітчизняних програм та закордонних університетів-партнерів. Позитивні практики. Науково-дослідна
тема випускової кафедри політології «Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та
європейської інтеграції» має практичне значення щодо вирішення проблем політичного розвитку як регіону, так і
всієї України.

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

Відсутність на офіційному сайті проєкту ОНП 2016 р., історії пропозицій або рекомендацій до проєкту ОНП, форми
для зворотного зв’язку або електронної адреси для надання пропозицій. Рекомендації: Розширити форми
обговорення ОНП із стейголдерами шляхом проведення круглих столів, розширених засідань кафедри/методичних
комісій, зокрема з використанням соціальних мереж. Проводити онлайн опитування (із відкритими питаннями)
роботодавців та випускників щодо визначення основних тенденцій розвитку ринку праці, вивчення якості наданої
освіти випускникам та прогнозованих потреб у фахівцях.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП у контексті критерію 1 експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 «Політологія» відповідає
рівню В за критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП 052 Політологія, схваленої Вченою Радою ЗВО 12.05.2016 р., становить 45 кредитів ЄКТС. ОНП 2019 р.
має обсяг 45 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньої програми 2020 р. залишився незмінним у кредитах Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи.. На формування компетентностей у ОНП у циклі загальної і
професійної підготовки відведено 30 кредитів. У навчальному плані 50% (15 кредитів ЄКТС) становлять освітні
компоненти загального циклу і 50 % (15 кредитів ЄКТС) професійного (спеціального) циклу. Таким чином, ОНП 052
Політологія у ДНУ імені Олеся Гончара періодично оновлювалась, її обсяг не виходить за межі норм згідно П.26
Постанови №261 Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) від 23.03.2016 та відповідає
нормативно-правовій базі, де зазначено, що обсяг навчальних дисциплін навчального плану становить від 30 до 60
кредитів ЄКТС.

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.
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Зміст ОНП включає необхідні компоненти згідно п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), що передбачають набуття аспірантом таких
компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності (ОК
2 . 1 Парадигмальність у політологічному дослідженні; ОК 2.2 Нестабільність та синергійність у політичному
середовищі; 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (ОК1.1 Філософія та наукова
етика); 3) набуття універсальних навичок дослідника (ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність науковця; ОК 2.3
Викладацька практика); 4) здобуття мовних компетентностей (ОК.1.2 Іноземна мова). Аналіз Частини 4 ОНП
«Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП» та Частини 5 ОНП «Матриця
забезпечення ПР відповідними компонентами освітньої програми» ЕГ дійшла до висновку, що ОК структуровані
відповідно до цілей ОНП та у сукупності забезпечують досягнення ПРН. Встановлена відповідність програмних
компетентностей освітнім компонентам та програмних результатів. Так, ОК 2.1. «Парадигмальність у
політологічному дослідженні» (6 кредитів) формує загальні ЗК1;ЗК4 і спеціальну компетентність: СК1 та програмні
результати ПР2; ПР4; ПР5; ПР6; ПР7; ПР8; ПР 9 (https://bit.ly/36imzsp); ОК2.2 «Нестабільність та синергійність у
політичному середовищі» (6 кредитів) формує загальні ЗК2; ЗК7; ЗК8 і спеціальну компетентність: СК2; СК4; СК5;
СК6; СК7 та програмні результати ПР4; ПР5; ПР6; ПР7; ПР8 (https://bit.ly/3xflUnk). Проведений аналіз ОНП 2016 р.,
2019 р., 2020 р., логіко-структурна схема підготовки фахівців, Матриця відповідності ПРН освітнім компонентам
ОНП дозволяє ЕГ зробити висновок, що освітні компоненти ОНП логічно пов’язані між собою у контексті навчання
за семестрами та роками, у сукупності можуть досягти заявлених цілей та ПРН. Наприклад, ОК 1.3 Інноваційно-
дослідницька діяльність науковця у 1 семестрі логічно передує ОК 2.3 Викладацька практика у 3 семестрі.

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

Зміст освітньо-наукової програми відповідає предметній області 052 Політологія. ОНП 2016 р. зазнавала перегляду
і зміну 2019 р. і 2020 р. Змістова частина циклу загальної підготовки 2016 р. і 2019 р. включала обов’язкові освітні
компоненти: ОК 1.1. Філософія та наукова етика, ОК 1.2 Іноземна мова дослідження, ОК 1.3. Методологія та
організація наукового дослідження; ОНП 2020 р. у частині циклу загальної підготовки зазнала деяких змін, а саме у
ОК 1.3 Інноваційно-дослідницька діяльність науковця, а також суттєвих змін у циклі професійної підготовки. Якщо у
ОНП 2016 р, 2019 р. цикл професійної підготовки представлений ОК 2.1 Епістемологічні основи світової політичної
теорії; ОК 2.2 Інституційні та процесуальні чинники розвитку демократичної політичної системи; ОК 2.3
Викладацька практика, то у ОНП 2020 р. ОК 2.1 Парадигмальність у політологічному дослідженні; ОК 2.2
Нестабільність та синергійність у політичному середовищі; ОК 2.3 Викладацька практика. ОНП усіх років
відповідають предметній області спеціальності 052 Політологія.

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

Здобувачі на ОНП 052 Політологія мають право на формування індивідуальної освітньої траєкторії у межах 15
кредитів від загальної кількості у 45 кредитів, що становить 33%. Їх вибір регулюється Положенням про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті
імені Олеся Гончара» (https://bit.ly/3xktywQ). Індивідуальна освітня траєкторія у ОНП 2016 р. і 2019 р. обмежувала
індивідуальний вибір здобувачів. У циклі дисциплін вільного вибору ВК були представлені поблоково: ВК1
Моделювання політичних процесів; Раціоналізм та ірраціоналізм у сучасній політичній філософії; Нестабільність та
синергійність в політичній системі; ВК 2 Стратегічний аналіз у дослідженні міжнародних відносин; Європейський
інтеграційний дискурс; Легітимаційні технології в міжнародних відносинах. Усі вибіркові освітні компоненти
обсягом у 5 кредитів ЄКТС. ОНП 2020 р. у циклі вибіркових дисциплін здобувачам вищої освіти пропонується вибір
навчальних дисциплін на основі двох переліків вибіркових компонентів: університетського вибіркового каталогу
(УВК), що складається із загальноуніверситетського переліку дисциплін, на основі якого здійснюється вибір
дисциплін для формування загальних компетентностей ОП, соціальних навичок та світогляду за власним
уподобанням. Перелік дисциплін розміщуються на сайті університету. Факультетський вибірковий каталог (ФВК) –
навчальні дисципліни галузевого професійного спрямування зі спеціальностей факультету, перелік дисциплін
розміщується на сайті університету/факультету (https://bit.ly/3wiskRw) ОНП 2020 р. забезпечує формуванню
індивідуальної освітньої траєкторії, на відміну від блокового підходу ВК представленого у ОНП 2016 р. і 2019 р.

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

Можливість практичної підготовки врегульована П.9 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара»
(https://bit.ly/2UZ7xoT). У ОНП передбачена для здобуття практичних навичок ОК 2.3 Викладацька практика, що
становить 3 кредити ЄКТС і передбачає професійно-орієнтовану педагогічну підготовку, під час якої здобувач ВО
викладає на кафедрі дисципліну, близьку до теми дослідження. Професійно-практичні навички здобувачі
набувають під час виконання власних наукових досліджень, які можуть проводити як на кафедрі політології, так і на
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базі інших ЗВО і НДІ, з якими є договори про співпрацю, та за міжнародними програмами академічної мобільності,
або за персональними грантами. Для розвитку компетентностей практичної підготовки для здобувачів є можливість
через участь у політологічному дискусійному клубі «Форум», координатором якого є доцент кафедри В.Пащенко,
теоретико-практичному семінару «Політологічні диспути молодих вчених», Школі молодого політолога.

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

Соціальні навички (soft skills) здобуваються у ОК загального і професійного обов’язкового циклу під час освітнього
процесу. У ОНП 2020 р. ЗК05. Здатність бути критичним і самокритичним забезпечується і ЗК6. Здатність
генерувати нові ідеї (креативність) забезпечується ОК1.1; ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми
ОК2.2, ОК 2.3; ЗК8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності – ОК 1.1, ОК 2.2.; ОК 2.3.
Формування ЗК 8 забезпечується й тим, що на ОНП є два іноземних здобувачі, що посилює формування культури
різноманітності та толерантності. Ця загальна компетентність набувається й через участь у міжнародних проєектах.
Зокрема, проєкт «DocHub» надав можливість для НПП і здобувачам ознайомитись із культурою освіти інших країн,
зокрема Вільнюського університету (Литва), про що вони засвідчили на фокус-групах під час акредитаційної
експертизи. ЕГ пересвідчилась, що у ЗВО ефективно працює психологічна служба, яка пропонує здобувачам і НПП
тренінги по комунікації, лідерству, особистісному і кар’єрному зростанню, взаємодії у трудовому колективі, на
профілактику професійного вигорання та ін. Соціальні навички (soft skills), а саме ЗК01. Знання предметної області
та розуміння професійної діяльності; ЗК02. Здатність фахово спілкуватися державною та іноземною мовами як усно,
так і письмово у процесі наукової комунікації та досліджень; ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел здобувачі ОНП можуть через заходи щодо популяризації політичної освіти, проводять
разом із НПП публічні акції, зокрема День політолога у ДНУ імені Олеся Гончара, що відбувається у травні щороку,
у місяць заснування кафедри політології у ЗВО. Через карантинні обмеження День політолога 2021 відбувся у червні
2021 р. Заходи кафедри висвітлені на ФБ сторінці https://www.facebook.com/kafpolDnipro На ОНП Політологія у
ДНУ імені Олеся Гончара здобувачі можуть у повній мірі здобути соціальні навички для самореалізації у подальшій
професій діяльності.

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

Професійний стандарт відсутній

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

Загальний обсяг ОНП становить 45 кредитів ЄКТС, з яких обсяг аудиторної роботи становить 30%, самостійної
роботи – 70%. Середня кількість аудиторних годин на один кредит становить – 9 годин, решта часу відводиться на
самостійну роботу здобувача вищої освіти – 21 годину на один кредит ЄКТС. Згідно з П.9.3.1 Положення про
організацію освітнього процесу в ДНУ обсяг навчального часу, що відводиться на самостійну роботу здобувачів має
становити від 50% до 80% від загального обсягу. Обсяг самостійної роботи на ОНП 052 Політологія складає від 60%
до 75% від загальної кількості годин. Здобувачі (Д.Мошак, В.Світла, І.Чеканов) на зустрічі із ЕГ підтвердили
оптимальне навантаження на здобувачів. Також анкетування здобувачів не виявили незадоволеності навчальним
процесом і обсягом навчального навантаження, що могло б завадити досягненню цілей і програмних результатів
навчання.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів на ОНП 052 Політологія за дуальною формою освіти не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

На ОНП для здобувачів оптимальне навантаження. Здобувачам ОНП пропонується вибір навчальних дисциплін на
основі двох переліків вибіркових компонентів: університетського вибіркового каталогу (УВК), що складається із
загальноуніверситетського переліку дисциплін, на основі якого здійснюється вибір дисциплін для формування
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загальних компетентностей ОП, соціальних навичок та світогляду за власним уподобанням та факультетського
вибіркового каталогу (ФВК) із навчальних дисциплін галузевого професійного спрямування зі спеціальностей
факультету. Перелік дисциплін розміщений на сайті університету/факультету. На ОНП забезпечується загальна
компетентність як «цінування та повага різноманітності та мультикультурності» не лише освітніми компонентами, –
а й тим, що на ОНП є два іноземних здобувачі, а також участю у міжнародних проєктах, зокрема DocHub.

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

У ОНП 2020 р. є технічні помилки у відсоткових показниках. Так, цикл вибіркових дисциплін забезпечений 15
кредитами, що становить 33% від загального обсягу у 45 кредитів. А у ОНП зазначено, що обсяг 28%. І цикл
обов’язкових дисциплін становить 30 кредитів, що становить 67% від загального обсягу, а зазначено, що 72%.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на наведені сильні сторони, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення ОНП «Політологія» у
контексті критерію 2 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності 052 Політологія для
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 2.

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 ЗВО оприлюднені «Правила прийому до аспірантури та докторантури Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук у
2020 році» (https://bit.ly/3Avw856), в яких викладено строки та порядок прийому заяв та документів, порядок
організації та проведення конкурсного відбору, вступні випробування. Зміст Правил прийому викладено послідовно,
системно та зрозуміло. Дискримінаційних положень в тексті не виявлено. На сайті оприлюднена інформація про
розклад вступних випробувань І етапу вступної кампанії 2021 р.; про плату за навчання в аспірантурі у 2020\2021
навчальному році; про зарахування до аспірантури за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб; про склад
предметних комісій, розклад проведення вступних іспитів до аспірантури у 2021 році
(http://www.dnu.dp.ua/view/ndchigh). Обсяги державного замовлення та розподіл ліцензованих обсягів у 2021 р.,
строки та порядок прийому документів, терміни проведення іспитів та їх програми, рейтингові списки випускників
та результати прийому, організація проживання студентів в гуртожитках та інша інформація, що стосується
вступного процесу розміщена на сторінці (http://www.dnu.dp.ua/view/pk), що свідчить про відкритість та прозорість
ЗВО. Обсяг інформації, що оприлюднюється ЗВО, є достатнім та зрозумілим для вступників.

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

Вступні випробування, процедура зарахування та критерії оцінювання на сторінці університету на дану ОНП є
актуальними. Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 052 Політологія оприлюднена на офіційному сайті у розділі «Програми вступних іспитів до
аспірантури» (Факультет суспільних наук і міжнародних відносин) (http://www.dnu.dp.ua/view/ndchigh). Програма є
чіткою та зрозумілою. Програма вступного іспиту з іноземної мови у відповідності до Програми вступного
випробування із «Іноземної мови» для вступників на навчання за освітнім ступенем «доктор філософії» також
міститься на офіційному сайті у розділі «Програми вступних іспитів до аспірантури» (Іноземна мова для всіх
спеціальностей) (http://www.dnu.dp.ua/view/ndchigh). Проте, програма вступних іспитів із іноземних мов, що
розміщена на сайті, передбачена лише для здачі французької мови. Програми для здачі інших мов відсутні. Правила
прийому зазначають, що вступний іспит з іноземної мови, може бути замінений міжнародним сертифікатом, що
засвідчує знання французької мови на рівні В2 або вище. Зарахування до аспірантури здійснюється на основі
рейтингу, який формують за результатами вступних іспитів. У ході фокус-групи із здобувачами вищенаведений
перелік вступних випробувань був підтверджений. Зі сторони здобувачів жодних зауважень щодо правил прийому,
їх чіткості та зрозумілості не вказано. За ОНП «Політологія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
навчається 18 здобувачів вищої освіти, з яких 2 здобувача іноземці.
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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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентуються наступними документами: 1.
Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ від 27.12.2018 р. (https://bit.ly/3yVtQuy).
2. Положенням про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара, отриманих у неформальній освіті від 29.10.2020 р. (https://bit.ly/3jKwejb); 3.
Положенням про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб
від 02.06.2020 р. (https://bit.ly/3hetU2q); 4. Порядком визначення академічної різниці, її складання та
перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін від 26.10.2017 р. (https://bit.ly/3xn2wVq); 5. Положенням про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ від 28.09.2020 р.
(https://bit.ly/3jIX3V9); 6. Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12.08.2015 р.
(https://cutt.ly/ng1E8rA). Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності регламентуються вищезазначеними документами, зокрема, Положенням про
академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ імені Олеся Гончара. Наведені нормативні акти
висвітлюють правила академічної мобільності, які є чіткими й зрозумілими, відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, доступні для всіх учасників освітнього процесу. Під час
зустрічей з фокус-групами, згадувалося про наявні кейси академічної мобільності, в тому числі міжнародної,
здобувачами вищої освіти та академічним персоналом. ЕГ отримала підтвердження міжнародної академічної
мобільності та наукової комунікації із університетами сусідніх країн, зокрема про участь у програмі академічних
обмінів Erasmus+ (http://www.dnu.dp.ua/news/3729). Завдяки підтримці проекту USAID/ UKAID «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» і міжнародної благодійної організації «Фонд Східна
Європа» та за участі Міністерства цифрової трансформації аспірантка 2-го року навчання В.Світла отримала грант
на оплату навчання в розмірі 75% на навчальну програму Українського Католицького Університету «Написання та
візуалізація політик на основі даних» (Data-based Policy Writing and Visualization) із вироблення умінь і навичок
написання дієвих аналітичних документів на основі даних у форматі «policy papers» для підвищення ефективності
рішень у сфері публічного управління. Аспірант Р.Шинкаренко прийняв участь у тренінгу «Діяльність народного
депутата України та його команди», який відбувся у рамках проєкту USAID. ЕГ звернула увагу, що при наявних
можливостях, які надає Університет, та з посиленим фокусом на викладання іноземних мов за ОНП, участь
здобувачів в програмах академічної мобільності могла би бути вища.

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.

Порядок та процедура визнання результатів навчання, які здобуті в неформальній освіті регулюються
«Положенням про порядок визнання здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара, отриманих у неформальній освіті», від 29.10.2020 р. (https://bit.ly/3qNYT8v). Як здобувачі, так і
НПП ознайомлені із даним положенням. Під час фокус-групи із Гарантом ЕГ з’ясовано, що визнання результатів
навчання у неформальній освіті дозволяється тільки для обов’язкових дисциплін, починаючи із другого семестру.
Дозволяється перезараховувати одну дисципліну в семестрі, перезараховуватись можуть як освітній компонент в
цілому, так і окремі складові. Проте прикладів застосування/визнання результатів неформальної освіти за даною
ОНП ЕГ не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до аспірантури та докторантури врахують особливості ОНП «Політологія», щорічно
оновлюються, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному веб-
сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. В Університеті розроблені чіткі та доступні
для всіх учасників освітнього процесу нормативні документи, які регламентують права здобувачів вищої освіти на
академічну мобільність, порядок визнання результатів навчання. Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти за рахунок участі у міжнародних та
внутрішніх програмах мобільності. У разі потреби інтеграції іноземних здобувачів у освітній простір у ЗВО діє
психологічна і юридична служби.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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На офіційному сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара розміщена Програма вступного
випробування із «Іноземної мови» для вступників на навчання за освітнім ступенем «доктор філософії». Проте,
програма вступних іспитів з іноземних мов, що розміщена на сайті, передбачена лише для здачі французької мови.
Із метою покращення доступності інформації для вступників до аспірантури за спеціальністю 052 «Політологія»
експертна група рекомендує розмістити на офіційному сайті Програми вступного випробування із «Іноземної мови»
(англійської, німецької і т.п.). ЕГ також рекомендує сприяти підвищенню рівня міжнародної академічної
мобільності та наукової комунікації здобувачів через відвідування міжнародних конференцій в університетах
сусідніх країн. Популяризувати можливості неформальної освіти серед здобувачів та НПП, беручи до уваги сучасні
умови дистанційного навчання, наявні пропозиції неформального навчання на різноманітних онлайн платформах
та вільний доступ до відкритих навчальних курсів провідних світових університетів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП «Політологія» у контексті критерію 3 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності
052 Політологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 3

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.

Освітній процес у ЗВО відбувається згідно Положення, затвердженого Вченою радою 26.10.2017 р., протокол №4. У
П.9 Положення зазначені наступні форми освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, індивідуальні
заняття, практична підготовка, контрольні заходи (https://bit.ly/2UIG5f1). Робочі програми оновлюють кожний
навчальний рік, у яких викладений зміст, обсяг, форми роботи, засоби поточного і підсумкового контролю. Для
підготовки докторів філософії прийняте Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук ДНУ імені Олеся Гончара, затвердженого рішенням Вченої Ради від 28 вересня 2020 р,
протокол №2, введеного у дію наказом в.о.ректора від 28.09.2020 р., наказ №202 (https://bit.ly/3i88cMJ). У П.1.2
Положення виписана сутність студентоцентрованого навчання та академічної свободи здобувача. Зокрема, у ОНП
2016 р, 2019 р. цикл професійної підготовки представлений ОК 2.1 Епістемологічні основи світової політичної теорії,
ОК 2.2 Інституційні та процесуальні чинники розвитку демократичної політичної системи, то у ОНП 2020 р. ОК 2.1
Парадигмальність у політологічному дослідженні, ОК 2.2 Нестабільність та синергійність у політичному середовищі,
ОК 2.3 Викладацька практика. Ці зміни відбулись внаслідок обговорення проєкту ОНП 2020 р. На розширеному
засіданні кафедри політології факультету суспільних наук і міжнародних відносин від 30 квітня 2020 р. Аспірантка
А.Комліченко щодо внесення ОК Парадигмальність у політологічному дослідженні, аспірант Р.Шинкаренко щодо
ОК Нестабільність та синергійність у політичному середовищі внесли пропозицію включення їх у обовязковий цикл
фахової підготовки (витяг із протоколу №9 засідання, відповідь №5 Гаранта на запит ЕГ). ОНП 2020 р. у циклі
вибіркових дисциплін здобувачам вищої освіти пропонується вибір навчальних дисциплін на основі двох переліків
вибіркових компонентів: університетського вибіркового каталогу (УВК), що складається із
загальноуніверситетського переліку дисциплін, на основі якого здійснюється вибір дисциплін для формування
загальних компетентностей ОП, соціальних навичок та світогляду за власним уподобанням. Перелік дисциплін
розміщуються на сайті університету. Факультетський вибірковий каталог (ФВК) – навчальні дисципліни галузевого
професійного спрямування зі спеціальностей факультету. Перелік дисциплін розміщується на сайті
університету/факультету (https://bit.ly/3wiskRw). ОНП 2020 р. забезпечує формуванню індивідуальної освітньої
траєкторії, на відміну від блокового підходу ВК представленого у ОНП 2016 р. і 2019 р. На ОНП
студентоцентрований підхід забезпечений через варіативність обсягу аудиторних годин. У робочій програмі ОК 2.1
представлена варіативність щодо збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби (наприклад: +2л, -4пр.) у
залежності від запиту академічної групи. Науково-педагогічні працівники на ОНП можуть самостійно обирати
методи навчання та викладання відповідно до принципів академічної свободи.

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

Згідно Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ДНУ імені
Олеся Гончара (https://bit.ly/3hErTg9) обсяг навчальних дисциплін має становити 30-60 кредитів ЄКТС. Усі робочі

Сторінка 11



програми освітніх компонентів обов’язкових дисциплін розміщені на сайті кафедри розміщені у вільному доступі
(https://bit.ly/3i9u2iX). Професійні освітні компоненти мають інтегральну компетентність, зазначену у ОНП
2020/2021, а саме здатність розв’язувати складні задачі або проблеми у сфері політології, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. На ОНП
використовуються у навчальному процесі робочі навчальні програми, які містять цілі, зміст, програмні результати,
порядок та критерії оцінювання. Форма оцінювання у ОК 2.1: контрольне тестування за темами, оцінювання
індивідуальних завдань (АО), робота на семінарських заняттях (за темами 1-3, 4-6) , максимальне поточне
оцінювання – 60 балів, підсумкове – 40 балів, максимальна кількість балів – 100 балів. Здобувачі запевнили ЕГ, що
порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів їм зрозумілий. Каталог вибіркових
дисциплін розміщений на сайті університету − Університетський вибірковий каталог (УВК) (https://bit.ly/3id9xC9)

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

У зміст ОНП Політологія як і у інших ОНП ЗВО згідно П.6.3 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук ДНУ імені Олеся Гончара (https://bit.ly/3xIWGOC) включено не менше
чотирьох складових, що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей: здобуття глибинних знань із
спеціальності, оволодіння загальнонауковими компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника,
здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення і обговорення своєї наукової роботи іноземною
мовою. П.7.1 Положення свідчить про те, що наукова складова підготовки аспірантів передбачає проведення
власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників. На ОНП Політологія
подвійне керівництво не практикується. Випусковою кафедрою розробляється така науково-дослідна тема:
«Трансформаційний процес в Україні: основні проблеми консолідації демократії та умови їх вирішення», НПП і
здобувачі кафедри долучаються до науково-дослідної теми, яка розробляється на кафедрі філософії: « Формування
філософських, соціокультурних та політичних механізмів єдності українського народу у контексті різноманіття
цивілізаційних процесів сучасного глобального світу» http://www.dnu.dp.ua/view/fsocgum. Здобувачі зазначили на
зустрічі із ЕГ, що долучаються до кафедральної науково-дослідної теми «Сталий політичний розвиток України в
умовах демократичного транзиту та європейської інтеграції». На зустрічі із ЕГ здобувачі підтвердили можливість
вільно обирати наукову тему дослідження, апробувати її через наукові заходи, користуватись ресурсами Наукової
бібліотеки, консультуватись із науковими керівниками та публікуватись через наукові видання, інформація про які є
на сайті ЗВО, зокрема «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія»,
науковий збірник «Філософія і політологія у контексті сучасної культури» http://www.dnu.dp.ua/zbirnik/fsnm/13
Здобувачі ОНП приймають участь в діяльності студентських наукових гуртків під керівництвом викладачів. У ОК із
іноземної мови здобувачі набувають практики написання тез та статей за темою дисертації, тобто опановують
навики академічного письма. Таким чином, на ОНП є можливість поєднання навчання і дослідження.

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

Згідно нормативних документів ЗВО зміст освітніх компонентів у формі робочих програм оновлюється один раз на
рік. Освітні компоненти для здобувачів 2020/2021 н.р. затверджені 2020 р. У робочих програмах освітніх
компонентів рекомендовані актуальні джерела, у тому числі іноземною мовою, а також електронні ресурси.
Позитивом є те, що рекомендуються джерела, авторами яких є НПП випускової кафедри, факультету, зокрема
О.Токовенка, В.Пащенка, О.Третяка, хоча не уся наукова спроможність НПП ЗВО наведена у рекомендованих
джерелах у ОК у повній мірі.

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

ЗВО має укладені угоди із закордонними закладами освіти. За інформацією, наданою Гарантом ОНП є перелік із 94
позицій щодо угод ДНУ імені Олеся Гончара щодо академічних обмінів між студентами та викладачами, проведення
сумісних наукових досліджень, науково-технічне співробітництво. За інформацією від Гаранта та НПП на ОНП
налагоджена співпраця із Інститутом «SIGMA Clermont» (м. Клермон-Ферран, Франція) щодо проведення спільних
наукових досліджень. Встановлені результати внаслідок участі НПП та аспіранти ОНП Політологія на проєкті
«DocHub − Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та
академічного письма на регіональному рівні України» (2017-2020 рр.) за програмою Ерасмус+ Результати проекту
вже впроваджені у освітній процес на ОНП. За кошти проекту було придбано обладнання, у тому числі персональні
ноутбуки. ЗВО із 2017 р. успішно працює у проекті Ерасмус+КА2. Результатами участі мають постати п’ять
докторських центрів ДНУ імені Олеся Гончара, НУ «Києво-Могилянська Академія», Миколаївський національний
університеті імені В.Сухомлинського, НУ «Львівська політехніка», налагоджені партнерські відносини із
Вільнюським університетом (Литва), університет Тампере (Фінлнді), Технологічний інститут (Ірландія), університет
Люмєр Ліон 2 (Франція.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Навчання і викладання на ОНП урегульовані нормативними Положеннями. ЗВО залучений у міжнародні проєкти,
результати яких впроваджуються у практику у ЗВО і на ОНП, зокрема по академічному письму іноземною мовою та
у ОК 2.1 Парадигмальність у політологічному дослідженні.

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

На ОНП не практикується подвійне керівництво, хоча Положенням про підготовку докторів філософії така форми
підготовка передбачена. У ОНП, завантаженої у Відомостях самооцінювання є технічна помилка, оскільки титулка
ОК 2.1 Парадигмальність у політологічному дослідженні містить назву Іноземні мови Рекомендація: На ОНП, на
думку ЕГ, можна запровадити практику подвійного керівництва й залучати не лише вітчизняних вчених, але й
зарубіжних. Зважаючи на високу наукову публікативність НПП, оновити рекомендовані джерела у ОК за останні
п’ять років виходу у світ, особливо авторства НПП ЗВО. У робочих програмах ОК забезпечити більшу варіативність
для здобувачів при досягненні програмних результатів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення ОНП «Політологія» у
контексті критерію 4 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності 052 Політологія для
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 4.

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.

ЕГ було встановлено, що контрольні заходи та оцінювання здобувачів за даною ОНП регламентуються Положенням
про організацію освітнього процесу у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
(https://bit.ly/36CEFFH), Положенням про організацію і проведення поточного і семестрового контролю знань
здобувачів вищої освіти ДНУ імені Олеся Гончара(https://bit.ly/3B0ROWP), а також Положенням про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (https://bit.ly/3wNjLhT). Під час фокус-груп із
здобувачами та науково-педагогічним персоналом було з’ясовано, що у межах навчальних дисциплін
використовуються найчастіше наступні форми та методи оцінювання: письмові та усні контрольні роботи, тестові
завдання, захист презентацій, підготовка та захист аналітичних доповідей. Два рази на рік (у вересні та лютому)
здобувачі звітують про стан підготовки дисертаційного дослідження. Дану інформацію ЕГ підтвердив Гарант ОП, а
також здобувачі ОНП, зокрема здобувачка В. Світла. Чіткість та зрозумілість освітнього процесу, форми контролю,
методи оцінювання доносяться викладачами до здобувачів на першому лекційному занятті. Під час фокус-групи із
здобувачами дану інформацію підтверджено та не зафіксовано жодної скарги щодо освітнього процесу. За даними
опитування проведеного серед здобувачів 80% вказали, що рівень освітнього процесу за ОНП є високим. Менша
частина на середньому. Жоден з анкетованих не оцінює рівень навчального процесу як низький. На запитання: «Чи
стикалися Ви під час навчання в аспірантурі з упередженим ставленням до Вас, з необ’єктивним оцінюваням,
некоректною поведінкою викладачів або співробітників аспірантури?» – 80% опитаних відповіли «ні», а 20%
зазначили, що їм відомі такі випадки серед здобувачів інших ОНП (інформацію верифіковано на основі наданого
протоколу засідання Бюро із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету суспільних наук і
міжнародних відносин № 4 від 13.03.2021 р.).
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 052 Політологія на час акредитаційної
експертизи відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти регламентується Порядком підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
(https://bit.ly/3yYH7CD). Атестація осіб, які здобувають в університеті ступінь доктора філософії, здійснюється на
засіданнях кафедри політології та вченій раді факультету суспільних наук і міжнародних відносин, а також відділом
аспірантури та докторантури ДНУ ім. О. Гончара. Звітують здобувачі двічі на рік (не пізніше 20-го числа у лютому та
червні). Надані ЗВО документи, а саме індивідуальні плани та плани здобувачів А.Компліченко, В.Світлої, Р.
Шинкаренка свідчать про те, що здобувачі дотримуються вимог, що передбачені індивідуальним планом, а також
планом наукової роботи та успішно пройшли атестацію. За невиконання індивідуального плану чи наявності
академічних заборгованостей здобувач відраховується із аспірантури у відповідності до положення «Про порядок
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара» (https://bit.ly/3wFe19w). За даною ОНП наявна практика успішного проходження
атестації, а саме захистів дисертаційного дослідження аспірантів: І. М. Алмугхіда, В. Федоренка, К. Бурі, Д.
Меньшакової.

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.

Ключовими документами ЗВО, яким регулюються процедури проведення контрольних заходів та об’єктивність
екзаменаторів є: Положення про організацію і проведення поточного і семестрового контролю знань здобувачів
вищої освіти ДНУ ім. О.Гончара» (https://bit.ly/36gJNiG), Порядок повторного проходження контрольних заходів
регламентує «Положення про організацію освітнього процесу у Дніпровському національному університеті імені О.
Гончара» (https://bit.ly/3qVjVCs), Положення про організацію і проведення поточного і семестрового контролю
знань здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/3Avitel), Положення про запобігання та виявлення фактів порушення
академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара (https://bit.ly/3ymSuUs) У
разі виникнення конфлікту інтересів ЗВО розроблено «Положення про порядок врегулювання конфліктних
ситуацій у Дніпровському національному університеті імені О. Гончара» (https://bit.ly/3jHeCoB). Будь-який учасник
ОНП має право подати скаргу. Скарга подається у письмовій формі ( в електронному або паперовому вигляді) і
повинна містити опис порушення прав особи, зазначення часу, коли відбулося порушення, факти і можливі докази,
що підтверджують скаргу. Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало
відомо про його вчинення. Скарга може бути подана представнику адміністрації Університету (ректору, проректору,
керівнику структурного підрозділу) поштою, електронною поштою,під час особистого прийому чи через Скриньки
довіри. Посадова особа, яка отримала скаргу, протягом робочого дня передає скаргу ректору Університету. Після
отримання скарги та її реєстрації у встановленому порядку ректор у триденний строк створює тимчасову комісію з
врегулювання конфліктної ситуації і доручає їй здійснити розгляд обставин конфліктної ситуації та провести
консультації зі скаржником/скаржницею (відповідно до пунктів 4.4, 4.5, 4.6 «Положення про порядок врегулювання
конфліктних ситуацій у Дніпровському національному університеті імені О. Гончара»). На підставі рішення Комісії
ректор Університету приймає відповідні адміністративні рішення, передбачені т а дозволені законодавством
(винесення догани, звільнення співробітника, відрахування здобувача тощо). ЕГ під час зустрічей з фокус-групами
за даною ОНП не отримала жодного підтвердження наявних випадків порушення під час проведення контрольних
заходів чи наявного конфлікту інтересів.

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.

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ЗВО містять: 1.Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/3hD5C2h). 2. Положення про запобігання та
виявлення фактів порушення академічної доброчесності (https://bit.ly/2U1iiam). 3. Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (https://bit.ly/3kf9Hvh). Гарант ОП на запит ЕГ
надав звітні документи, щодо перевірки текстових запозичень дисертаційних робіт здобувачів Федоренко В., І.
Алмугхіда, К. Бурі, у результаті яких не виявлено порушень академічної доброчесності серед вищезазначених
здобувачів. За порушення академічної доброчесності до здобувачів застосовуються наступні санкції: - повторне
проходження оцінювання; - позбавлення академічної стипендії; - відрахування із закладу освіти (крім осіб які
здобувають загальну середню освіту) У випадку виявленого матеріалу без посилання на автора або джерело
запозичення, дисертація на здобуття науково ступеня доктора філософії та доктора наук знімається з розгляду
незалежно від стадії її розгляду без права захисту. Виявлення факту плагіату наукових та НПП може бути враховано
при продовженні дії контракту. ЕГ з’ясовано, що ЗВО проводить різноманітні заходи та опитування серед здобувачів
та НПП, щодо популяризації академічної доброчесності. До прикладу у ДНУ імені Олеся Гончара у 2021 р. було
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проведено опитування «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», а також вебінар на тему: «Тиждень
академічної доброчесності» (http://www.dnu.dp.ua/news/4189) Слід також зазначити, що ДНУ імені Олеся Гончара є
учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (http://www.dnu.dp.ua/news/3985) Із
метою дотримання вимог із академічної доброчесності ЗВО має підписаний договір з ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck).
Основною метою співпраці є забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти,
впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності
та підвищення якості освіти в цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах. Перевірка
письмових наукових робіт здобувачів та НПП у ЗВО є безкоштовною. Під час фокус-груп із здобувачами, ЕГ
встановлено, що здобувачі даної ОНП у недостатній мірі ознайомлені із питаннями академічної доброчесності. ЕГ
встановила, що лише частина здобувачів бере активну участь у заходах із популяризації академічної доброчесності
(вебінарах, семінарах, відкритих лекціях, тощо).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Розроблена нормативно-права база, яка чітко регламентує контрольні заходи та об’єктивність екзаменаторів.
Використання сервісу «Unicheck», який є безкоштовним для всіх учасників освітнього процесу. Наявна практика
чотирьох успішних захистів дисертаційних досліджень у 2021 році.

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

Здобувачі за даною ОНП не у повній мірі залучені до заходів із академічної доброчесності. Рекомендація.
Організовувати та долучати здобувачів ОНП до семінарів, публічних лекцій, тренінгів з академічної доброчесності.
За бажанням запровадити на даній ОНП курс із академічного письма у циклі вибіркових дисциплін для здобувачів
ОНП (https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Academic_Writing_Course.pdf).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП у контексті критерію 5 експертна група дійшла висновку, що ОНП спеціальності 052 Політологія відповідає
рівню В за критерієм 5.

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.

Проєктна група ОНП 2020 р. складається із трьох науково-педагогічних працівників, проф. О.Третяк, доц.
С.Ставченко, доц. А.Шуліка, які мають науковий ступінь доктора політичних наук. Усі НПП проєктної групи є
висококваліфікованими фахівцями. Аналіз складу НПП, які забезпечують освітній процес ОНП свідчить, що значна
частина викладацького складу мають наукові публікації у наукометричних виданнях та активно залучені до
міжнародної наукової діяльності. Зокрема проф. О. Третяк має публікації у виданнях включених до наукометричних
баз Scopus та WoS. Обов’язкові ОК ОНП забезпечують практично усі доктори наук, які мають відповідну академічну
кваліфікацію: Нестабільність та синергійність у політичному середовищі (доктор політ. наук, доц. І.Іщенко),
Філософія та наукова етика (доктор філос. наук, проф. В.Окороков), Іноземна мова (англійська) (кандидат
філологічних наук, доц. О.Гурко), Інноваційно-дослідницька діяльність науковця (доктор філос. наук, доц. О.Кулик),
Парадигмальність у політологічному дослідженні (доктор політ. наук, проф. О.Третяк).
http://www.dnu.dp.ua/view/osvitni_programy Достатній рівень висококваліфікованих НПП, залучених до освітнього
процесу в межах ОНП, дозволяє створити разові ради по захисту аспірантів. Здобувачі під час зустрічі із ЕГ
відзначали високий рівень НПП на ОНП.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура конкурсного добору та призначення на посаду НПП визначена «Порядком проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара (https://bit.ly/3ka8mpA). Критеріями конкурсного відбору НПП за ОНП є:
науковий ступінь або вчене звання, та за професійно-кваліфікаційним якостям відповідати вимогам, установленим
до наукових працівників Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та умовам
оголошеного конкурсу. Зазначається, що як правило, на посади наукових працівників обираються також
випускники докторантури, аспірантури та магістратури. Процедура добору є прозорою та регламентує усі етапи
процесу заміщення вакантних посад. Не вказано термін укладання контрактів в залежності від кваліфікації
претендентів. Зарахування на роботу НПП відбувається на основі контракту або строкового договору. ЕГ було
продемонстровано підтримку з боку адміністрації кадрового складу кафедри політології, засвідчено її потенціал. Для
цього використовуються різні форми мотивації викладачів, зокрема преміювання.

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

ЗВО залучає до освітнього процесу роботодавців за потреби, а саме під час організації спільних заходів. Зазвичай під
час конференцій або круглих столів НПП кафедри та роботодавці обговорюють актуальні питання та розглядають
потенційні зміни до ОНП. На практиці більш тіснішою є співпраця між НПП кафедри та роботодавцями через
залучення до ініціатив роботодавців. ЕГ встановили факти співпраці із Дніпровською міською радою, ГО
«Дніпровський центр соціальних досліджень», Центром соціальних та маркетингових досліджень «Active Group»,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Варто наголосити на співпраці
здобувачів із кафедрою права, політології і міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля в межах
участі у науково-популярних заходах та наукових конкурсах. Під час зустрічі ЕГ із фокус-групою роботодавців
останні запевнили, що їх постійно залучають до процесу обговорення та вдосконалення ОНП «Політологія» і
пропозиції, що від них поступали – враховані.

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

Спілкування із фокус-групами здобувачів, роботодавців та структурних підрозділів засвідчили залучення на даній
ОНП професіоналів-практиків, представників роботодавців до аудиторних освітньо-педагогічних заходів. Залучення
професіоналів-практиків та роботодавців за спеціальністю 052 Політологія відбувається у межах викладання
навчальних дисциплін за відповідною тематикою. Зокрема, у рамках викладання вибіркової дисципліни
«Інституційні та процесуальні чинники розвитку демократичної політичної системи» запрошувалися представники
політичних партій та громадських організацій, а також центрів прикладних соціальних досліджень, які
висвітлювали проблеми політичної участі в умовах демократичних трансформацій в Україні. (Зокрема, Д.
Габібулаєва – представниця ДОО «Європейська солідарність», А. Колохіна, голова Правління ГО «Дніпровський
центр соціальних досліджень»). Цю інформацію надали під час зустрічей ЕГ із фокус-групами гарант, здобувачі та
роботодавці). У рамках проведення звітних наукових конференцій, теоретичних та методичних семінарів залучалися
представники кафедр провідних університетів міста Дніпра (НМетАУ, Університету імені А. Нобеля), які викладають
соціально-політичні та політологічні дисципліни, з метою обміну досвідом та науковою інформацією. За словами
Гаранта, всі викладачі беруть участь у громадському і політичному процесі як консультанти та аналітики у штабах
регіональних осередків партій, органах державної влади та місцевого самоврядування, як учасники виборчого
процесу. У ході зустрічі ЕГ із роботодавцями О.Позній, директор центру соціальних та маркетингових досліджень
«Active Group» зазначив, що має практичний досвід проведення занять у іншому ЗВО, а саме у КНУ ім. Т.Шевченка,
але до аудиторних занять за ОНП у ДНУ імені Олеся Гончара не залучався. Залучення зовнішніх фахівців до
аудиторних занять має періодичний характер. У рамках викладання вибіркової дисципліни «Інституційні та
процесуальні чинники розвитку демократичної політичної системи» запрошувалися представники політичних
партій та громадських організацій, а також центрів прикладних соціальних досліджень, які висвітлювали проблеми
політичної участі в умовах демократичних трансформацій в Україні. (Зокрема, Д. Габібулаєва – представниця ДОО
«Європейська солідарність», А. Колохіна, голова Правління ГО «Дніпровський центр соціальних досліджень»). Цю
інформацію надали під час зустрічей ЕГ із фокус-групами гарант, здобувачі та роботодавці).

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

Сприяння в професійному розвитку академічного персоналу ДНУ реалізується шляхом підвищення їхньої
кваліфікації, що регулюється Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ДНУ (https://bit.ly/36APGXS). Цим документом передбачено навчання за програмою довгострокового та
короткострокового підвищення кваліфікації. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою
підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах;
стажування. Викладачі мають можливість реалізації індивідуальної форми підвищення кваліфікації шляхом участі у
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програмах академічної мобільності, наукового стажування, навчання в аспірантурі, докторантурі та захисту
дисертаційних робіт. В університеті діє навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації (http://www.dnu.dp.ua/view/fpdo), в якому НПП пройшли стажування підвищення кваліфікації за
програмою «Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи». Центр має зв'язки із органами
державної влади та місцевого самоврядування, багатьма підприємствами та організаціями міста, вищими
навчальними закладами країни та регіону, здійснює міжнародну співпрацю з іноземними навчальними закладами.
Гарант повідомив, що керівництво ДНУ підтримує ініціативу працівників приймати участь у конкурсах по відбору
експертів, галузевих експертних рад, які проводяться Національним Агентством із забезпечення якості вищої освіти.
Результати зустрічі з фокус-групами та аналіз наданих документів дають підстави експертам стверджувати, що
система професійного розвитку Університету відповідає потребам та інтересам викладачів і сприяє реальному
підвищенню якості викладання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара сформовано дієву систему стимулювання
розвитку викладацької майстерності, метою якої є підвищення мотивації ефективної праці, забезпечення здорової
конкуренції, стимулювання діяльності працівників, спрямованої на підвищення якості освіти та наукової активності.
Щороку в університеті визначаються НПП та здобувачі вищої освіти, які за видатні заслуги отримують грамоти,
премії, відзнаки (https://bit.ly/3hAqMOn). Матеріальне заохочення НПП регулюється Положенням про
преміювання співробітників ЗВО (https://bit.ly/3kgXW7A). Із метою стимулювання безперервного підвищення рівня
професійної компетентності НПП, росту їхньої професійної майстерності, забезпечення ефективності навчально-
виховного процесу у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара проводиться атестація
працівників («Положення про проведення атестації педагогічних працівників ДНУ (https://bit.ly/3BagBIm). Для
морального та матеріального заохочення працівників в Університеті створена система щорічного визначення
рейтингу НПП (https://bit.ly/3xFE8yr). Ректор С.Оковитий та перший проректор О. Дробахін підтвердили
інформацію, що за наукові досягнення науково-педагогічні працівники заохочуються грошовими преміями,
почесними грамотами, цінними подарунками тощо. Проф. О.Третяк, проф. О.Токовенко, проф. С.Ставченко
нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та
Дніпровської обласної ради, а доц. А.Шуліка нагороджений нагрудним знаком «Науковець року ДНУ».

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання за ОНП 052 «Політологія», мають відповідну ОК
кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, досвід науково-педагогічної діяльності, наукові публікації, пов’язані
із сферою ОК та методики його викладання. У ДНУ імені Олеся Гончара існує система сприяння професійному
розвитку викладачів. Університет демонструє приклади як внутрішньої, так і зовнішньої мобільності викладачів і
здобувачів ВО. Університет морально та матеріально мотивує викладачів. Позитивні практики: Чітка, прозора та
документально забезпечена процедура конкурсного відбору викладачів на заміщення вакантних посад. Наявне
залучення роботодавців, професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Залучення
викладачів та здобувачів вищої освіти до роботи у політичному полі як політичних консультантів та аналітиків у
виборчих штабах або у статусі спостерігачів на виборах, а також до напрацювання проєктів з розвитку місцевих
громад.

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

ЕГ відзначає середній рівень наукової активності НПП у періодичних виданнях, які включені до наукометричних
баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science. Періодичне залучення професіоналів-практиків та
роботодавців до аудиторних занять. Рекомендації. Розширювати механізми мотивації та заохочення викладачів за
результатами рейтингування, передбаченими «Положенням про визначення рейтингів науково-педагогічних
працівників ДНУ. Розглянути можливість розроблення системи матеріального та морального заохочення Гарантів
освітніх програм із урахуванням високого рівня відповідальності їх праці. Активніше залучати до читання лекцій,
інших форм аудиторної роботи фахівців-практиків, роботодавців за засадах сумісництва (за бажанням і можливості
ЗВО).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Сторінка 17



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП «Політологія» у контексті критерію 6 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності
052 Політологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 6.

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.

Оглянувши відео матеріали надані ЗВО, а також огляд матеріально-технічної бази в режимі онлайн, який провів М.
Тимченко, надав змогу пересвідчитись, що рівень матеріально-технічного забезпечення ЗВО та кафедри політології
ДНУ ім. О. Гончара є належним. Навчальні аудиторії обладнані всіма необхідними технічними засобами
(комп’ютерами, засобами технічного зв’язку, мультимедійними пристроями та доступом до мережі Інтернет). За
даними опитування проведеного серед здобувачів ОНП тему: «Якість забезпечення навчального процесу
матеріально-технічними ресурсами» 66,7 % здобувачів оцінили стан навчальних аудиторій як задовільний, а 33,3 %
здобувачів – гарний. 44,4 % здобувачів задоволені рівнем комп’ютерного в освітньому процесі, 55,6 % здобувачів
задоволені роботою наукової бібліотеки. Майже всі здобувачі, що брали участь в опитуванні відмітили, що їм
доступні підручники, посібники та інші методичні матеріали. Серед основних проблем організації освітнього
процесу більшість здобувачів відмітила питання «стан лекційних аудиторі» та «стан комп’ютерних лабораторій», що
підтверджується і результатами відповідей (Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності факультету суспільних наук і міжнародних відносин № 5 від 21.03.2021). Кафедра політології
забезпечена власною бібліотекою, що постійно оновлюється актуальною науковою політологічною літературою.
Бібліотека університету є особливим набутком ЗВО. Починалася історія її створення з невеликого книжкового
фонду – приблизно 1000 примірників. Значне поповнення фондів в 1920-ті роки надало їй право називатись
фундаментальною. Джерелом надходжень до бібліотеки університету були книгозбірні місцевих навчальних
закладів, наукових та громадських товариств, приватної колекції. Особливо цінною часткою фондів була
книгозбірня Першої Катеринославської чоловічої гімназії, одної з найстаріших в Російській імперії (відкрита в 1805
р.). Науковою бібліотекою користуються майже 15 тисяч постійних читачів, у тому числі більше 2 тисяч сторонніх
університету. Обслуговування читачів проводиться на 8 абонементах, у 13 читальних залах, 4 факультетських
бібліотеках та 2 гуртожитках. За рік усіма підрозділами Наукової бібліотеки обслуговуються понад 45 тисяч
користувачів. За словами заступника директора бібліотеки Л. Лучки, бібліотечний фонд має понад 30 тисяч
унікальних видань, а найстаріше видання датується 1549 роком. Наявні рідкісні видання із історії, філософії,
краєзнавства, художні твори XVIII – ХІХ ст., зокрема стародруки російською мовою (523 томи) та іноземними
мовами (1050 томів). Площа корпусу (№ 1) де навчаються здобувачі ОНП складає 592,2 м2, здобувачі мають доступ
до електронних наукових баз даних у режимі онлайн (Scopus, Web of Science та Springer), а також два комп’ютерні
класи з доступом до мережі Інтернет. Відтак, зазначимо, що навчально-методичне забезпечення дає можливість
здобувачам досягати визначених цілей та програмних результатів навчання.

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

ЗВО забезпечує безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів та сервісів (фондів бібліотек, наукометричних баз
даних у режимі он-лайн (Scopus, Web of Science та Springer) (Договір із Державною науковою технічною бібліотекою
України №410 від 28.11.2018 р). Викладачі та здобувачі ОНП мають безкоштовний доступ до електронного
репозитарію, що містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних
вказівок, конспектів лекцій, презентацій, тощо. Бібліотека також надає безкоштовні послуги з присвоєння УДК та
пошуку авторефератів та дисертаційних робіт, що є важливим у процесі написання дисертаційних робіт здобувачів
за даною ОНП. ЕГ також зазначає, що у відкритому доступі на сайті бібліотеки є можливість завантажити наукові
доробки з політології за різними дослідницькими напрямами (http://repository.dnu.dp.ua:1100/?
page=inner_dep&id=65).

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

У ЗВО створені належні безпечні умови для здобувачів за ОНП. Із метою профілактики життя та здоров’я здобувачів
ЗВО двічі на рік проводяться безкоштовні «Тижні здоров’я» на яких здобувачі мають можливість пройти
безкоштовну діагностику стану здоров’я. Під час огляду матеріально-технічної бази, ЕГ пересвідчилась, що ЗВО має
розвинену спортивну інфраструктуру, а саме: палац спорту (8 залів), спортзал навчальний корпус №2, басейн
25х50м, спортзал водної станції, спортзал навчальний корпус №3, літній зал, спортивні кімнати гуртожитків,
спортивне містечко гуртожитків, хокейна коробка, кросова траса, гімнастичний спортивний майданчик. Заняття у
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спортивних залах, а також відвідування спортивних секцій для здобувачів є безкоштовними. У власності
університету також є Присамарський міжнародний біосферний стаціонар, ботанічний сад, комплекс прісноводної
фауни «Акваріум», кілька музеїв. Перлиною університету є Палац студентів, який постановою уряду визнано
історико-архітектурним пам’ятником національного значення. У Палаці студентів університету працює 14 творчих
колективів, 8 із яких мають почесні звання «Народний» / «Зразковий». За словами завідувача відділу аспірантури І.
Вайнілович у разі необхідності здобувачів забезпечують проживанням у гуртожитках ЗВО, що облаштовані
відповідно до їхніх потреб. На фокус-групі здобувачів, зокрема В.Світла, Р.Шинкаренко, підтвердили, що освітнє
середовище є безпечним та дозволяє задовільняє їхні потреби та інтереси.

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

У ході фокус-груп з’ясовано, що основними інформаційними ресурсами для здобувачів ОНП є відділ аспірантури та
докторантури ДНУ ім. О. Гончара (https://bit.ly/3yLCVWG), де своєчасно розміщується вся необхідна інформація
(розклади сесій, зразки документів, програми вступних випробувань, вартість навчання, тощо). Навчальний та
навчально-методичний відділи надають координаційну та організаційну підтримку (https://bit.ly/36viaCy). Їх
основними функціями є: розробка заходів щодо удосконалення навчальної та науково-методичної діяльності
університету та розробка проектів нормативних документів з організації та управління освітнім процесом;
застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань; координація діяльності підрозділів
університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
надання методично-консультативної допомоги з питань проведення процедур ліцензування та акредитацій
спеціальностей університету; У ЗВО також функціонує юридична клініка, що безоплатно надає послуги з
роз'яснення правових питань, правову інформацію, усні та письмові юридичні консультації з питань
адміністративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного, права соціального забезпечення та інших галузей
права; складають заяви, клопотання, скарги та позовні заяви до суду для здобувачів та НПП
(https://bit.ly/3B0nMCH). Психологічна служба, що діє при університеті проводить профільні заходи, і систематично
організовує на факультетах та кафедрах різноманітні тренінги, лекції та семінари. За словами керівника
психологічної служби, В. Лазаренко ЗВО має розроблений проект «Психологічний супровід» та власну сторінку в
соціальній мережі «Фейсбук» (https://bit.ly/2VJ8xy5). У ЗВО також є створено Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених та Рада молодих вчених (https://bit.ly/3i57HD1).

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

Керівництвом ЗВО затверджено наказ «Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара»
від. 30. 05. 2018 р. (https://bit.ly/3yVFhCs). Для реалізації права на освіту 1 корпус ДНУ ім. О. Гончара обладнаний
пандусом для транспортування осіб з особливими потребами. Також у корпусі №1 ДНУ ім. О. Гончара наявна
санітарна кімната, обладнана відповідними зручностями. Крім цього, при вході в корпус університету є спеціальна
кнопка виклику для осіб з інвалідністю. Дану інформацію підтверджено ЕГ при огляді матеріально-технічної бази,
зокрема відеострімом, що провів М. Тимченко. На момент акредитації особи із інвалідністю на даній ОНП не
навчаються.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

ЗВО розроблену чітку нормативну базу, що регламентують процедуру вирішення конфліктів (зокрема пов’язаних з
сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією, тощо), зокрема це: Кодекс честі та гідності студента
Дніпровського національного університету ім. О.Гончара (https://bit.ly/36wxBKC). Кодекс працівника Дніпровського
національного університету ім. О. Гончара (https://bit.ly/3i88PFX). Застосування заходів щодо виявлення та
попередження конфліктних ситуацій, алгоритм дій у зв'язку із встановленням конфліктних ситуацій та способи їх
врегулювання регламентує Положення про порядок врегулювання конфліктних ситуацій у ДНУ ім. О. Гончара.
(https://bit.ly/3AWZ5XP). Якщо працівник або здобувач освіти Університету вважають, що в Університеті було
порушено їхні права, така особа може подати скаргу до адміністрації Університету. Після отримання скарги та її
реєстрації у встановленому порядку ректор у триденний строк створює тимчасову комісію з врегулювання
конфліктної ситуації і доручає їй здійснити розгляд обставин конфліктної ситуації та провести консультації.
Протягом тридцяти днів із дня свого створення Комісія проводить зустрічі зі скаржником/скаржницею,
відповідачем/відповідачкою, свідками та іншими особами, які можуть надати необхідну інформацію. У разі
необхідності Комісія має право запитувати додаткову інформацію, а також звертатись за консультацією та/або
інформацією до осіб, які є незацікавленими особами у ситуації, що розглядається. На підставі рішення Комісії
ректор Університету приймає відповідні адміністративні рішення, передбачені та дозволені законодавством
(винесення догани, звільнення співробітника, відрахування здобувача тощо). Розгляд анонімних скарг здійснюється
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(за дорученням ректора) профільним проректором із залученням керівників відповідних структурних підрозділів. У
разі наявності підтверджень фактів, зазначених у анонімній скарзі, для подальшого розгляду конфліктної ситуації
також утворюється Комісія. Механiзми запобiгання i врегулювання конфлiктy інтересів, пов’язаних із корупційними
проявами прописані у Антикорупційній програмі Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
(https://bit.ly/3eg22sO). У структурі ЗВО створена у 2020 р. посада Уповноваженого із питань запобігання та
виявлення корупції. Як наголосив ЕГ Уповноважений із питань запобігання та виявлення корупції В. Сергеєв в
університеті проводиться системна профілактична робота із даного питання. Гарант ОП та керівництво ЗВО
запевнили ЕГ, що на момент акредитації даної ОНП конфліктних ситуації (пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та корупцією) щодо здобувачів не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Відкритість і прозорість закладу у вирішенні конфліктних ситуацій, наявність інструментів та розробка нормативної
бази. ЗВО має унікальний бібліотечний фонд та інформаційні ресурси. ЗВО має високо розвинуту спортивну
інфраструктуру та більше 20-ти спортивних секцій для здобувачів та студентів. Позитивні практики. Наявність у
ЗВО ґрунтовного репозитарію наукових, методичних, довідкових джерел у Науковій бібліотеці. Розташування у
корпусах «скриньок довіри» як елементу системи виявлення негативних явищ та конфліктів. Створення у ЗВО
посади Уповноваженого із питань запобігання та виявлення корупції.

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

Під час ознайомлення з матеріалами сайту ЗВО, ЕГ звернула увагу, на те, що інформація про окремі структурні
підрозділи є застарілою. До прикладу інформація про діяльність Ради молодих учених на сайті не оновлювалася із
2016 р. ЕГ рекомендує ЗВО та керівникам структурних підрозділів своєчасно подавати та оновлювати інформацію
на офіційному сайті. ЕГ також зазначає, що здобувачі ОНП не у повній мірі ознайомлені із алгоритмом вирішення
конфліктних ситуацій щодо сексуального домагання, булінгу, проявів корупційних дій тощо. ЕГ рекомендує
проводити системні роз’яснювальні теоретичні та практичні (тренінги, семінари, зустрічі з керівництвом ЗВО та
відповідальними особами) заходи щодо зазначених процедур. ЕГ рекомендує включити у загальне опитування
здобувачів ОНП щодо якості надання освітніх послуг питання щодо безпеки життя та здоров’я здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП «Політологія» у контексті критерію 7 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності
052 Політологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ДНУ передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення
ОНП. Критерії, за якими відбувається перегляд ОНП, формуються як результат зворотного зв’язку зі стейголдерами.
Внесення змін до ОНП ухвалюється вченою радою ДНУ. У травні 2016 р. ОНП затверджена вченою радою ДНУ
(протокол № 12 від 12.05.2016 р.), яка пройшла процедуру ліцензування (наказ МОН № 816 від 08.07.2016 р.). У
2019 р. була прийнята друга редакція ОНП (протокол вченої ради ДНУ № 13 від 25.06.2019 р.), де оновлено перелік
компетентностей та програмних результатів навчання, перелік вибіркових компонентів ОНП, також оновилися
вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту згідно «Порядку проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06 березня 2019 р. № 167, наказ МОН № 40 від 12.07.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».
ОНП 2020 р. відповідає формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів на ОНП через університетський
та факультетський каталоги дисциплін вільного вибору. Організаційна структура системи внутрішнього
забезпечення якості у ДНУ регламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
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освіти» (https://bit.ly/3wysm7H). Система розвивається, триває пошук оптимальної. На час акредитаційної
експертизи система якості має чотири рівні. У перший рівень включені здобувачі вищої освіти, які беруть участь в
обговоренні, внесенні пропозицій, у заходах щодо забезпечення якості, в опитуваннях щодо якості викладання,
ефективності діяльності університетських підрозділів, змісту освітніх програм. Другий рівень – кафедральний
(гаранти освітніх програм, завідувачі та співробітники кафедр, групи забезпечення ОНП). Третій рівень –
факультетський – декан, вчена рада, науково-методична рада факультету, рада студентів факультету, бюро із
забезпечення якості вищої освіти, міжкафедральний науковий семінар. Четвертий (університетський рівень) –
ректор, проректори, вчена рада університету, Рада із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності
університету, підрозділи ректорату. Безпосередня координація цього процесу по освітньо-науковим програмам ЗВО
покладена на проректора із наукової роботи ДНУ.

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.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії залучаються до процесу перегляду ОНП шляхом участі в
опитуванні/анкетуванні щодо якості викладання навчальних курсів, змісту ОНП та процедур забезпечення її якості
(https://bit.ly/2UIvMYz), участі у засіданнях науково-методичної ради факультету, міжкафедральних наукових
семінарів. У процес внутрішньої системи якості включено від 2019 р. бюро із забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності факультету, куди входять представники студентського самоврядування. На зустрічі із
здобувачами, НПП та Гарантом підтвердився факт звернення здобувачів щодо вибіркових компонентів, а також те,
що вони періодично заповнюють анкети щодо якості освітнього процесу на ОНП. Зміни освітніх компонентів у ОНП
2020 р. відбулась у результаті кафедрального обговорення. У ОНП 2016 р. і 2019 р. ОК ОК 2.1 Парадигмальність у
політологічному дослідженні ОК 2.2 Нестабільність та синергійність у політичному середовищі були як вибіркові, у
ОНП 2020 р. за пропозицією аспірантів А.Комліченко та Р.Шинкаренко були включені у обов’язковий цикл фахової
підготовки (витяг із протоколу №9 засідання, відповідь №5 Гаранта на запит ЕГ). Згідно до Положення про вчену
раду факультету ДНУ, Положення про вчену раду ДНУ (https://bit.ly/2VFNJHC), Положення про студентське
самоврядування (https://bit.ly/2UIvRLR) представники місцевого самоврядування входять і беруть участь у
обговоренні підвищення якості ОНП за засіданнях Вченої ради, Ради із якості.

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

У ході акредитаційного візиту ЕГ було встановлено підтвердження залучення роботодавців до формування та
періодичного перегляду освітньо-наукової програми. До ОНП 2020 р. є рецензії роботодавців, зокрема С.Волинця,
начальника Управління організаційної роботи апарату Дніпропетровської ОДА, рецензія якого не містить
рекомендацій, однак С.Волинець на зустрічі із ЕГ говорив про високий рівень випускників ОНП, які працюють у
ОДА. Рецензію надала А.Коломоєць, голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань науки,
освіти, соціальної політики та праці. У рецензії А.Колохіна, голова правління ГО «Дніпровський Центр соціальних
досліджень» зацікавлена у сталій співпраці із НПП та здобувачами. Вона зауважила, що якість підготовки значно
зросла, оскільки вона як випускниця спеціальності Політологія, порівнює теперішній зміст і програмні результати
ОНП 2020 р. із її досвідом здобуття політологічної освіти десять років тому. Доказом врахування пропозицій
стейкголдерів при перегляді ОНП є Протокол засідання Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності факультету суспільних наук і міжнародних відносин № 7 від 30.03.2021 р. (https://bit.ly/3qLK0Ue). На
зустрічі ЕГ із О.Лисиченко, начальницею відділу зв’язків із виробництвом та сприяння працевлаштування студентів
і випускників, у ЗВО проводять «Дні кар’єри», де насамперед звертається увага на пропозиції стейкголдерів.

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

Збір інформації щодо кар’єрного шляху випускників програми здійснюється шляхом анкетування випускників
минулих років (https://bit.ly/3Aofp3w). Збір інформації відбувається через корпоративну пошту платформи Офіс-
365. У ЗВО існує відділ зв’язків із виробництвом та сприяння працевлаштування студентів і випускників. На зустрічі
ЕГ очільниця відділу із О.Лисиченко сказала, що є база даних випускників, вона оновлюється і буде удосконалена і
доповнена при підготовці ЗВО до інституційної акредитації. Взаємозв’язок ЗВО із випускниками був підтверджений
на зустрічі із ЕГ, де були роботодавці, випускники, зокрема А.Колохіна, голова правління ГО «Дніпровський Центр
соціальних досліджень».

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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За результатами проходження процедури акредитації за іншими освітніми програмами у ДНУ в 2019/2020 н.р.
відбулися наступні удосконалення, про повідомило керівництво ЗВО на зустрічі із ЕГ, а саме: створені Рада із
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності
(http://www.dnu.dp.ua/view/rada_zabespechennya_jakosti_osviti, Бюро із забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності факультетів, Рада з академічної доброчесності та Бюро з академічної доброчесності факультетів;
розроблені та затверджені Порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх
програм; Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара, отриманих у неформальній освіті, Положення про порядок
врегулювання конфліктних ситуацій у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара; розширено
можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів через університетський та факультетський
каталоги.

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

За інформацією Ггаранта ОНП було виконано рекомендацію щодо оновлення матеріально-технічної бази,
висловленої під час акредитації ОП підготовки магістрів за спеціальністю 052 Політологія, яка відбулася у 2019 році
й було придбано обладнання: інтерактивна дошка для ауд. 804, якою користаються й на ОНП.

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

У ЗВО формується культура якості через формування системи забезпечення кості вищої освіти, формування
культури відповідальності за якісне надання освітніх послуг, залучення стейголдерів до освітнього процесу.
Координаторами цього процесу є навчально-методичний відділ ДНУ, науково-методичні ради факультету та
університету, Бюро факультету та Рада університету із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності,
студентське самоврядування, сервісні служби, структурні підрозділи. Для НПП є вимоги до культури якості надання
освітніх послуг. Створена посада Уповноваженого із питань корупції, прийнята Антикорупційна програма, Кодекс
етики. Для потенційних конфліктів прийняте Положення. Активно працює психологічна служба. Акредитація на
ОНП Політологія у ДНУ імені Олеся Гончара є первинною. Гарант ОНП О.Третяк запевнив, що зауважень та скарг
юридичних і фізичних осіб щодо надання освітніх послуг на ОНП не було. Анкетування здобувачів та освітнє
середовище у ЗВО дозволить виявити потенційні проблеми та упередити можливі конфлікти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО активно розвиває систему внутрішню систему якості освіти. У ЗВО створена база даних випускників, яка
постійно оновлюється.

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

Рекомендація: за бажанням ЗВО може скористатись зовнішнім аудитом щодо оцінки надання освітніх послуг для
пошуку оптимальної внутрішньої системи якості. Такий досвід щодо запровадження зовнішнього аудиту є, зокрема,
у Київського національного торговельно-економічного університету.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП «Політологія» у контексті критерію 8 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності
052 Політологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 8.
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У ході акредитації ОНП ДНУ ім. О. Гончара ЕГ з’ясувала, що ЗВО має чітку та логічну нормативно-правову базу, а
також офіційні правила і процедури, що дотримуються ЗВО. Базовими документами за критерієм «прозорість та
публічність» є такі: 1. Статут ДНУ ім. О. Гончара (https://bit.ly/3kgf7pG). 2. Положення про організацію освітнього
процесу в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара (https://bit.ly/3AZMlzL). 3. Положення про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному
університеті ім. Олеся Гончара (https://bit.ly/36AW5SV)(редакція від 28.09. 2020 р.). У ході проведення фокус-груп
з’ясовано, що здобувачі та НПП поінформовані про наявність зазначених регламентуючих документів та
ознайомлені із місцем їх розміщення. Отже, аналіз сторінок сайту ЗВО дає можливість стверджувати, що доступ до
необхідних документів/інформації є зручним та доступним для користувачів.

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.

Проаналізувавши офіційний сайт ЗВО, експертна група переконалась, що ОНП (доктор філософії) за 2020 рік
розміщена у рубриці «Освітні програми» (https://bit.ly/36AepvG). Із метою отримання зауважень та пропозицій
зацікавлених сторін (стейкголдерів) на сайті ЗВО розміщено активне посилання «Відгуки та пропозиції щодо ОП»
(https://bit.ly/3i6r7rd). Фокус-група із здобувачами засвідчила, що вони залучаються до обговорення ОНП, мають
можливість впливати на її зміст, як безпосередньо у спілкуванні із Гарантом та науковими керівниками, НПП, так і
за допомогою анкетування, електронного листування.

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.

Н а сайті Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара у розділі «Освітня діяльність – Освітні
прогарами» оприлюднена ОНП з відповідною інформацією (мета, цілі, програмні результати, тощо)
(https://bit.ly/3hzVSWz). Для заінтересованих сторін створено посилання «Відгуки та пропозиції щодо ОП»
(https://bit.ly/2UImOum). Сайт ЗВО є зручним та доступним для користувачів, що не є учасниками освітнього
процесу. ЕГ зазначає, що наповнюваність сайту кафедри політології ДНУ ім. Олеся Гончара є достатньо низькою.
Детальна інформація про Гаранта ОНП, викладачів кафедри, їх наукових інтересів та напрацювань – відсутня.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Доступність на сайті Університету чітких та зрозумілих правил, процедур, які регулюють права та обов’язки
учасників освітнього процесу. Позитивні практики. Проста та зрозуміла логістика офіційного сайту. Дизайн
публічної сторінки/сайту Університету дозволяє швидко знаходити необхідну інформацію. Зручна форма для
відгуків та пропозицій заінтересованих сторін.

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

Відсутність на офіційному сайті кафедри персональних профілів викладачів та Гаранта ОП, інформації про їх
наукові інтереси. Відсутність на сайті кафедри інформації про профілі НПП в Google Академії та ORCID.
Рекомендація. ЕГ рекомендує покращити наповнюваність сторінки кафедри політології, що дасть можливість
зацікавити потенційних здобувачів та роботодавців, а також покращить загальний імідж кафедри та ОНП серед
інших ЗВО.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП «Політологія» у контексті критерію 9 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності
052 Політологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає 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.

Експертна група провела ґрунтовний аналіз освітніх компонентів ОНП, НП, відомостей про само оцінювання
стосовно дотичності науковим дослідженням аспірантів дисциплін, які викладаються в межах ОНП. Проведена
оцінка структури та змісту ОНП показала, що обов’язкові освітні компоненти разом з вибірковими дисциплінами
відповідають науковим інтересам аспірантів і забезпечують повноцінну підготовку кваліфікованих здобувачів.
Підготовка до дослідницької та викладацької діяльності здійснюється завдяки отриманню результатів навчання за
обов’язковими дисциплінами ОНП, що забезпечують набуття аспірантом певних компетентностей зі спеціальності,
які відповідають науковим інтересам аспірантів (Нестабільність та синергійність у політичному середовищі),
забезпечують розуміння теоретичних засад наукового пошуку (Парадигмальність у політологічному дослідженні),
забезпечують підготовку аспірантів до дослідницької діяльності (Інноваційно-дослідницька діяльність науковця),
забезпечують формування у аспірантів риторики іншомовного спілкування, базою для якої є уміння, сформовані на
основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2+/С1 (Іноземна мова (англійська)). За рекомендаціями
стейкхолдерів (аспірантів, роботодавців, академічної спільноти) вибіркові освітні компоненти ОНП у 2020 році були
збільшені, що розширює можливості аспірантам самостійно сформувати індивідуальну освітню траєкторію
відповідно до своїх наукових інтересів. Особливістю наукової складової є сильна методологічна поінформованість
здобувачів, їх залученість до процесів удосконалення ОНП. Під час зустрічі ЕГ із фокус-групою здобувачі вказували
на педагогічний досвід та здібності викладачів, зокрема навички керівників концентровано формулювати наукові
тренди, визначати наукові гіпотези та доносити їх сенс на типових прикладах політичного життя регіону, країни та
світу, їхню відкритість, конкретні поради щодо вибору теми та перспектив її подальшого практичного застосування.
Це важливо для молодих фахівців, оскільки ринок праці як у регіоні, так і в Україні, особливий. В цілому, здобувачі
на зустрічі з експертною групою позитивно оцінили зміст ОНП, підкреслили, що педагогічна (асистентська)
практика сприяє підготовці до науково-педагогічної діяльності, зазначили, що освітній процес дозволяє реалізувати
навчання через дослідження.

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

Аналіз ОНП «Політологія», відомостей самооцінювання, перевірка кваліфікації та наукових інтересів наукових
керівників аспірантів, співставлення їх із темами дисертаційних досліджень аспірантів, дають підстави вважати, що
наукова діяльність аспірантів корелюється із напрямами досліджень наукових керівників. Здобувачі повідомили, що
на момент вступу мали можливість ознайомитися з інформацією щодо наукових інтересів потенційних наукових
керівників. Теми наукових досліджень аспіранти обирають протягом місяця після зарахування, обґрунтовують,
останнє вносять до індивідуального плану згідно Положення (https://bit.ly/3hAVRBv). Здобувачі мають право
обирати наукових керівників відповідно до наукових інтересів, що надає їм змогу реалізувати наукові дослідження
на високому рівні, консультуючись з фахівцями в обраній сфері. Напрями наукової діяльності та наукові школи
(https://bit.ly/3eeZxHo) у рамках спеціальності 052 Політологія презентовані на сайті ДНУ та кафедри політології
(https://www. kafpoldnu.dp.ua). Відповідно до наданих Гарантом документів на запит №8 ЕГ наукова діяльність
аспірантів відповідає напрямові досліджень наукових керівників. У результаті наданих ЗВО документів, зокрема, що
стосуються участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах ЕГ з’ясовано, що наукові керівники є
співвиконавцями прикладної науково-дослідницької роботи кафедри політології «Сталий політичний розвиток
України в умовах демократичного транзиту та європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0119U100299).
Зокрема здобувач І. Алмугхід, (тема дисертації: Агенти політичних змін як чинник інституалізації демократичної
публічної сфери) науковим керівником якого є О. Третяк, котрий є автором наукових праць, що є близькими до
досліджуваної теми здобувача. Варто також зазначити, що окремі наукові публікації О. Третяка опубліковані у
виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Здобувачка В. Іванова-Биканова (тема
дисертації: Політичний перфоманс як чинник антикризової трансформації сучасної політичної комунікації)
науковий керівник: С. Ставченко. Дотичність до проблематики дисертаційного дослідження підтверджує
монографія С. Ставченка «Управління політичною кризою в демократичних політичних системах» та інші наукові
статті, що опубліковані у фахових виданнях. Здобувачка Д. Меншакова досліджує безпекові питання в
євроатлантичному регіоні, а науковий керівник І. Іщенко є фахівцем із дослідження сучасних міжнародних
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відносин, у тому числі і безпекових питань. Здобувачі щороку звітують за результатами свого навчання. У ЗВО
створена Рада молодих вчених, яка функціонує віднедавна у власному окремому приміщенні. Апіранти
публікуються у фахових виданнях, беруть участь у проведенні наукових конференцій, круглих столів, науково-
методичних семінарів кафедри, в інших наукових заходах, які відбуваються на факультеті суспільних наук і
міжнародних відносин.

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).

Здобувачі можуть публікувати результати власних досліджень у наукових збірниках «Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія», науковий збірник «Філософія і політологія у контексті
сучасної культури» (https://bit.ly/3B2NVkf). У ЗВО функціонують спеціалізована Вчена рада Д.051.08.01 із захисту
кандидатських та докторських дисертацій із політичних наук, яка розпочала свою роботу із 2001 р.
(https://bit.ly/36CLpU1). Наукові керівники здобувачів є керівниками наукових досліджень, що виконувалися за
рахунок НДР кафедри політології «Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та
європейської інтеграції» (держреєстраційний № 0119U100299) керівник роботи: Третяк О. А.; Наукові керівники
здебільшого є учасниками кафедральних тем (https://bit.ly/2T6HLhU). Статті та монографії НПП ОНП презентовані
в офіційних звітах та електронній системі Університетська наука МОН України https://mon.rit.org.ua НПП й
здобувачі залучені до міжнародних проєктів, зокрема «DocHub». Набутий досвід у цьому міжнародному проєкті вже
впроваджений на ОНП, а саме у освітньому компоненті «Іноземна мова». Діє політологічний дискусійний клуб
«Форум», координатором якого є доцент кафедри В.Пащенко, теоретико-практичний семінар «Політологічні
диспути молодих вчених», Школа молодого політолога. Презентувати результати досліджень здобувачі можуть
кафедральні заходи, зокрема кафедра політології щорічно проводить студентську наукову конференцію «Актуальні
проблеми політичної науки» (https://bit.ly/3r5Y3nX). Для проведення досліджень аспіранти можуть користуватись
ресурсами Наукової бібліотеки, мають доступ до Інтернету у навчальних корпусах. Представниця студентського
самоврядування на зустрічі із ЕГ повідомила, що доступ до Інтернету є також у гуртожитках, зокрема у Гуртожитку
№2 із 8 до 17 години. Для обміну досвідом, планування заходів, Рада молодих вчених забезпечена окремою
аудиторією. О.Маренков, голова Ради молодих вчених, представник Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ДНУ, повідомив, що така можливість у самоврядного органу звилась нещодавно після
звернення у адміністрацію ЗВО.

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.

Для отримання докторського ступеня здобувачі набувають та підтверджують свою здатність проводити оригінальні
та незалежні дослідження на міжнародному рівні. Активно приймають участь у міжнародних проєктах. Здобувачі
Р.Шинкаренко та А. Комліченко А. А. та їх наукові керівники О.Токовенко та О.Третяк брали участь в проєкті
Еразмус+ DocHub Project, який спрямований на структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання
універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України (https://bit.ly/3i5fqRx). Отриманий
досвід вже впроваджений на ОНП. ЕГ отримала підтвердження міжнародної академічної мобільності та наукової
комунікації із університетами сусідніх країн, зокрема про участь у програмі академічних обмінів Erasmus+
(https://bit.ly/3hzWJqf). Здобувачі приймають участь в професійних міжнародних школах, конференціях та
симпозіумах (https://bit.ly/3r7jPHO). Завдяки підтримці проекту USAID / UKAID «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах / TAPAS» і міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» та за
участі Міністерства цифрової трансформації аспірантка 2-го року навчання В.Світла отримала грант на оплату
навчання в розмірі 75% на 3-х модульну навчальну програму Українського Католицького Університету «Написання
та візуалізація політик на основі даних» (Data-based Policy Writing and Visualization) з вироблення умінь і навичок
написання дієвих аналітичних документів на основі даних у форматі «policy papers» для підвищення ефективності
рішень у сфері публічного управління.

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

У результаті наданих ЗВО документів, зокрема, що стосуються участі наукових керівників аспірантів у
дослідницьких проектах ЕГ з’ясовано, що наукові керівники є співвиконавцями прикладної науково-дослідницької
роботи кафедри кафедри політології «Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та
європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0119U100299), що відповідає науковому напряму
спеціальності 052 «Політологія». Здобувачі вищої освіти за ОНП «Політологія» щороку звітують за результатами
свого навчання. В Університеті створена Рада молодих вчених, яка функціонує віднедавна у власному окремому
приміщенні. Діяльність Ради молодих вчених дозволяє аспірантам здійснювати повноцінну підготовку наукових
досліджень та їх презентацію. Аспірантів спільно з науковими керівниками залучають до науково-дослідницької

Сторінка 25



роботи у міжнародних проектах. Крім того, аспіранти публікуються у фахових виданнях, беруть участь у проведенні
наукових конференцій, круглих столів, науково-методичних семінарів кафедри, в інших наукових заходах, які
відбуваються на факультеті суспільних наук і міжнародних відносин. У здобувачів є можливість публікуватись у
наукових виданнях, інформація про які є на сайті ЗВО, зокрема «Вісник Дніпропетровського університету. Серія:
Філософія. Соціологія. Політологія», науковий збірник «Філософія і політологія у контексті сучасної культури»
(https://bit.ly/3xFfz4W). Наукові керівники аспірантів беруть участь у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та практично впроваджуються. Декан ФСНМВ О. Токовенко брав участь у розробці науково-
дослідного проекту «Парадигмальна трансформація теоретико-методологічних засад досліджень сучасних
глобальних і регіональних процесів». Основною метою якого було розкриття напрямів парадигмальної
трансформації теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів (номер
державної реєстрації 0113U003037). Гарант ОП був співавтором грантового проекту «Structuring cooperation in
doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions» (DocHub), номер
проекту – 8574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP) у 2017 – 2020 роках. О. Токовенко був головою
спеціалізовані вченої ради із захисту дисертацій доктора (кандидата) наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та
історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», а Гарант ОП – О. Третяк заступником голови
до 31 грудня 2020 р., що свідчить про їх систематичну участь у підготовці кваліфікованих наукових кадрів із
політичної науки.

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.

У ході проведення фокус-груп із здобувачами, керівництвом ЗВО, НПП та Гарантом ОП, ЕГ дійшла до висновку, що
ЗВО дотримується заходів із академічної доброчесності. ЗВО розроблено ряд положень, що регламентують
дотримання акдемічної доброчесності в університеті, зокрема це: Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/3i5fLDN), Положення про запобігання та виявлення фактів
порушення академічної доброчесності (https://bit.ly/3eygqgn), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук (https://bit.ly/2TZ9CBn). За словами О. Третяка перевірка наукових робіт
НПП кафедри політології та здобувачів ОНП здійснюється відповідальною особою від факультету суспільних наук і
міжнародних відносин В. Кривошеїним відповідно до положення ДНУ ім. О. Гончара «Про академічну
доброчесність». Ректор ЗВО С. Оковитий наголосив ЕГ, що здобувачі та НПП мають можливість безкоштовно
перевіряти наукові роботи на базі програмного забезпечення Unichek. Між ЗВО і ТОВ «Антиплагіат» підписано
договір від 7 листопада 2018 року про співпрацю (Unicheck, № 07-11/2018). ЕГ під час проведення акредитації не
виявила фактів порушення академічного плагіату серед наукових керівників аспірантів за даною ОНП. Однак, ЕГ
також зазначає, що ЗВО у своїх нормативних документах, котрі стосуються академічної доброчесності не має чітко
визначених механізмів у разі вчинення порушення академічної доброчесності наукових керівників аспірантів. У
даному контексті ЕГ рекомендує чітко визначити та внести відповідні зміни до положення «Про запобігання та
виявлення фактів порушення академічної доброчесності» ДНУ ім. О. Гончара.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

У ЗВО функціонує спеціалізована Вчена рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій із політичних наук.
У ЗВО існує можливість безкоштовно перевіряти наукові роботи на базі програмного забезпечення Unichek. У ЗВО є
фаховий збірник категорії В із політичних наук

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

ЗВО у своїх нормативних документах, котрі стосуються академічної доброчесності не має чітко визначених
механізмів у разі вчинення порушення академічної доброчесності наукових керівників аспірантів. ЕГ рекомендує
чітко визначити відповідальність у разі вчинення порушення академічної доброчесності наукових керівників
аспірантів та внести зміни у Положення «Про запобігання та виявлення фактів порушення академічної
доброчесності» ДНУ ім. О. Гончара.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо подальшого удосконалення
ОНП «Політологія» у контексті критерію 10 експертна група дійшла висновку, що ОНП «Політологія» спеціальності
052 Політологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти відповідає рівню В за критерієм 10.

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.

Під час акредитаційного візиту ніхто не прийшов на відкриту зустріч із ЕГ, хоча оголошення про таку можливість
була розміщена на офіційному сайті ЗВО. Під час акредитаційного візиту були періодичні проблеми із Інтернет-
зв'язком, що дещо ускладнювало комунікацію учасників фокус-груп та ЕГ.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***
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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

Ярош Оксана Богданівна

Члени експертної групи

Гоцуляк Володимир Михайлович

Кополовець Роман Володимирович
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